
                                                                                                    
 

POROČILO 

 

V okviru mobilnosti smo opravili dvotedensko izmenjavo na manjši srednji strokovni in poklicni šoli 

'Arboretum Opeka' Marčan, občina Vinica. Omenjena šola je nastala kot vrtnarska šola leta 1958 prav 

zaradi bližine Aboretuma Opeka, danes pa poleg vrtnarstva ponuja različne naravovarstvene usmeritve 

(gozdar, sadjar-vinogradnik,cvetličar,živilska smer pa vse do agroturizma). 

 

V času izmenjave smo se priključili hrvaškim dijakom pri njihovih raznih aktivnostih. Prvi dan smo si 

ogledali šolo in njeno okolico. V dvotedenskem času sem dvakrat samostojno vodil ure praktičnega 

pouka, kjer smo s cvetličarji izdelovali nagrobne aranžmaje za prvi november. Drugi dan pa smo 

pripravili dvoletnice in se odpravili zasajat grede pred občino Vinica,kjer smo bili toplo sprejeti od  

gospoda župana. Dva dneva sem bil vključen v konjerejo, kjer sem skrbel za konje, jih pripravil za 

jahanje in z njimi tudi jahal. Dijaki pa so bili vključeni v praktični pouk ves čas bivanja v Marčanu Ker pa 

je blizu šole tudi Arboretum Opeka, smo si en dan rezervirali za ogled le-tega. Nacionalni park ima 64 

hektarjev površine, v njem pa se nahaja več kot 100 tisoč raznih vrst drevja, grmovja in drugih rastlin. 

Razdeljen je na dva dela: spodnji ravninski del, kjer sta dvorec in vrt, in gornji gozni. Začetki 

omenjenega arboretuma sega že v 17. stoletje, ideja in načrtno oblikovanje parka pa pod vodstvom 

lastnika grofov Drašković v začetek 19. stoletja. V parku je del, kjer po gričih raste gozd. Poleg 

omenjenega Arboretuma smo si ogledali Varaždin in Zagreb ter se povzpeli na 1080 metrov visok hrib 

Ivanjčica. 

 

Mednarodne izmenjave dijakov in učiteljev so velika dodana vrednost pedagoškega poklica, saj gre za 

nepozabne izkušnje, ki so edinstvene in pripomorejo k širšemu vpogledu v življenje. Spoznavanje 

drugačnega okolja, metoda dela in druge posebnosti vsakemu učitelju dodajo novo razsežnost, saj le na 

ta način lahko učitelj v svoje delo vnaša  nova spoznanja, krepi prijateljske vezi in sodeluje pri raznih 

mednarodnih projektih na različnih ravneh. Zato bi vsakemu kolegu priporočil tako izkušnjo in naj 

izkoristi možnost mednarodne izmenjave. 

 

 

Tržič, 7. 1. 2016                                                                               Tomo Romšek  

 


