
OKOLJEVARSTVENI 

TEHNIKI IN TEHNICE



OKOLJEVARSTVENI  TEHNIK

Potrpežljivost 

narave ni 

brezmejna.

_______

Planet Zemlja 

resno računa 

nate.



Splošno izobraževalni predmeti

• Slovenščina (4 leta) Tuj jezik (4 leta)

• Matematika (4 leta) Umetnost (1 leto)

• Zgodovina (1 leto) Geografija (1 leto)

• Sociologija (1 leto) Kemija (1 leto)

• Fizika (1 leto) Biologija (1 leto)

• Športna vzgoja (4 leta)



ZA TISTE, KI ŽELIJO SPOZNAVATI OKOLJE  NA 

TERENU, EKSKURZIJAH, IZVAJATI MERITVE 

EMISIJ, 

ANALIZIRATI KAKOVOST PRSTI, VODE, 

UPRAVLJATI OKOLJEVARSTVENE 

TEHNOLOGIJE IN DRUGO 

PRI STROKOVNIH PREDMETIH spoznavamo naš 

planet (rastline, živali, vodo, prst, kamnine, 

ozračje,…) in se učimo, kako probleme sanirati 

oziroma jih sploh preprečiti



…veliko smo na terenu, kjer vzorčimo, delamo analize, 

opravljamo monitoringe voda, prsti, rastlin, zraka …









… proučujemo kamnine



odpadne vode – v čistilnih napravah



…delamo laboratorijske raziskave



Raziskovalno in eksperimentalno 

delamo tudi v učilnicah



Spoznavamo obnovljive vire



Obiščemo kmetije – intenzivne in 

ekološke



Imamo pouk na kmetiji, kjer ugotavljamo razlike med 

intenzivnim in ekološkim kmetovanjem, ugotavljamo 

značilnosti varne prehrane in problemov v prehrani











Proučujemo gozd okolice šole in živali



Med poukom spoznavamo živali tudi na terenu, pri 

predmetu etologija se učimo dela s konji v konjušnici







…spoznavamo rastline



…ter urejamo okolico šole





veliko delamo v projektih in se 

predstavimo…



tudi rišemo, tehnično risanje v 1. letniku
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Gremo na ekskurzije po Sloveniji



Delo v laboratoriju čistilne naprave Maribor



Spoznavamo 

naravno pripravo 

hrane na 

poligonu v Dolah



…in gremo v tujino…



V Ökoparku Hartberg 

v Avstriji spoznavamo 

napredne 

okoljevarstvene 

tehnologije





Delamo z naravnimi materiali





Prespimo v naravni bivakih, jurtah





Tudi v okviru športne vzgoje smo 

okoljski









Sodelujemo v mednarodnih projektih



Botanični projekt z Avstrijo



In v slovenskih projektih: Meritve 

mikroklime v slovenskih hišah



Sodelujemo v  kampanji Pozor(!)ni za 

okolje



In v vseslovenskem natečaju Planetu 

Zemlja prijazna šola –

Food revolution

Vabljeni… pridružite se!!!!



Kdor želi, lahko gre na prakso za 3 tedne tudi v tujino: na 

Malto, Portugalsko, Irsko …



PRIDOBIMO NAZIV POKLICNE 

OZIROMA STROKOVNE 

IZOBRAZBE:

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK/

OKOLJEVARSTVENA TEHNICA

(SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE, 4 

LETA, Z MOŽNOSTJO NADALJEVANJA 

ŠTUDIJA)



ČE SE ŽELITE ZAPOSLITI V 

GOSPODARSTVU, PODJETJIH, 

NA OBČINAH, EKOLOŠKIH 

INŠTITUTIH ALI NADALJEVATI S 

ŠTUDIJEM 



ZA VSE, KI NE ŽELIJO ČAKATI, KI 

ŽELIJO POMAGATI ZDAJ:

PRILOŽNOST ZA VAROVANJE 

OKOLJA



Hvala za vašo pozornost!

Šolski center Slovenj Gradec:

Srednja šola Slovenj Gradec in

Muta


