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RAZPIS 2. TEKMOVANJA V ZNANJU IN SPRETNOSTIH ZA DIJAKE IN 

ŠTUDENTE S PODROČJA BIOTEHNIKE  
KONZORCIJ BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE  

 
 

Naslov tekmovanja v šolskem/študijskem letu 2016: »MED NA PODEŽELJU 
IN V MESTU« 

 

I. Uvod: 
 
Konzorcij biotehniških šol Slovenije razpisuje 2. tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake 
in študente biotehniških šol z naslovom: »MED NA PODEŽELJU IN V MESTU«, namenjeno 
dijakom in študentom članic Konzorcija biotehniških šol Slovenije. Tekmovanje bo potekalo v 
petih kategorijah. 
 
II. Tekmovanje: 
 
1. Tekmovanje sestoji iz petih tekmovalnih kategorij, posamezna šola oz. zavod kot celota 

(tudi če ima več organizacijskih enot)  pa lahko sodeluje z največ 2 predstavnikoma oz. 
tekmovalcema v posamezni kategoriji, torej skupaj z največ 10 različnimi tekmovalci 
(dijaki ali študenti) v vseh kategorijah skupaj. Pri tem pa lahko posamezni tekmovalec 
sodeluje le v eni kategoriji. Vsak tekmovalec tekmuje samostojno v posamezni 
kategoriji (in ne v paru), kar pomeni, da npr. posamezni tekmovalec samostojno 
pripravi jed oz. živilski proizvod oz. pogrinjek oz. animacijo, odvisno od kategorije, v 
katero se prijavi. 
 

2. Tekmovalci so lahko dijaki oz. študenti vsake od šol, vsakega od programov članic 
Konzorcija biotehniških šol Slovenije. 
 

3. Tekmovalne kategorije so: 
- KULINARIKA: PRIPRAVA JEDI 
- ŽIVILSTVO: PRIPRAVA ŽIVILSKIH PROIZVODOV (PEKOVSKIH ALI SLAŠČIČARSKIH) 
- VIZUALNA UMETNOST: PRIPRAVA POGRINJKA (na temo čebelarstva) 
- ANIMACIJA: NA TEMO ČEBELARSKEGA IZDELKA ALI IZDELKA IZ MEDU (tekmovalec 

si izbere le en izdelek po lastni izbiri) 
- ZNANJE O ČEBELARSTVU (to kategorijo sestavlja kviz, prepoznavanje medovitih 

rastlin ter prepoznavanje različnih vrst medu (senzorika) 
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4. Tekmovanje z razglasitvijo rezultatov bo potekalo v petek, 6. maja 2016, z začetkom ob 
10.00 uri v Hiši kulinarike in turizma Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, 
na Glavnem trgu 30 v Novem mestu.  
 

5. Za udeležbo na tekmovanju se je potrebno prijaviti do petka, 15. aprila 2016. Šola, ki se 
prijavlja na tekmovanje, obvezno odda skupinsko prijavnico za vse svoje tekmovalce. 
Prijavnico na tekmovanje najdete na povezavi:  
https://docs.google.com/a/bic-lj.si/forms/d/18k-pInwKRcW1zdQnZAblLhB8tjeeZ3dgu0TKsO5Yux8/edit 
  

6. Vsaka posamezna šola, članica Konzorcija, preko svojih predstavnikov delovne skupine 
(navedeni spodaj), ki so zadolženi za promocijo tekmovanja na svoji šoli, seznani dijake, 
študente ter mentorje o možnostih sodelovanja na tekmovanju ter z vsebino in pravili 
tekmovanja.   
 

7. Podrobnejše informacije o tekmovanju (način izvedbe, ocenjevanje, nagrade za najboljše 
...) se nahajajo v prilogi razpisa, in sicer v PRAVILIH  O TEKMOVANJU DIJAKOV IN 
ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE v znanju in spretnostih S 
PODROČJA BIOTEHNIKE – opredeljena za 2. tekmovanje z naslovom: »MED NA 
PODEŽELJU IN V MESTU«.  
 

8. Tekmovanje bosta ocenjevali dve ocenjevalni komisiji. Ena komisija bo ocenjevala 
področje animacije, znanja o čebelarstvu ter vizualno umetnost, druga komisija pa 
področji kulinarike in živilstva.  

 
V primeru nujnih sprememb, si delovna skupina Konzorcija pridružuje pravico do uvedbe 
določenih sprememb, a o tem pravočasno obvesti vse sodelujoče na tekmovanju. 
 

Delovna skupina Konzorcija biotehniških šol Slovenije za pripravo tekmovanja je: mag. Tjaša 
Vidrih (BIC Ljubljana), dr. Blanka Vombergar (IC Piramida Maribor), Nada Reberšek Natek (Šola za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje), Helena Jurše Rogelj (Grm Novo mesto – center biotehnike 
in turizma), Majda Kolenc Artiček (BC Naklo), Nina Klobasa (Biotehniška šola Maribor), Dušan 
Meznarič (ŠC Ptuj, Biotehniška šola Ptuj), Franc Tratnjek (Biotehniška šola Rakičan), Živa Colja in Jasna 
Drašček (ŠC Nova Gorica, Biotehniška šola Nova Gorica), Darko Uležič (ŠC Šentjur) in predstavnik 
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna.  

 
Za vsa dodatna vprašanja glede tekmovanja nam lahko pišete na: tjasa.vidrih@bic-lj.si 
 

Vabljeni, da se tekmovanja udeležite. 
 
Pripravil organizacijski odbor 2. tekmovanja v znanju in spretnostih dijakov in študentov Konzorcija 
biotehniških šol Slovenije:  
mag. Tjaša Vidrih, dr. Blanka Vombergar,  Nada Reberšek Natek, Helena Jurše Rogelj in Majda Kolenc 
Artiček. 
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