
MNENJA BIVŠIH IN 
SEDANJIH DIJAKOV O ŠOLI



BIVŠI DIJAKI

✓Bogdan Simič, direktor podjetja RAMS d.o.o.

✓ Dejan Skodič, tehnolog v podjetju 

✓ Irena Rihter in Apolonija Lipovšek, učiteljici 
strokovno teoretičnih predmetov

✓Anja Fras, bivša dijakinja in trenutno študentka na 
IC Piramida

✓ Katja Jelen, dijakinja



BOGDAN SIMIČ

✓ Dijak programa Živilsko-prehranski tehnik.

✓ Po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije. 

✓ Direktor podjetja RAMS d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo surovin 
za živilsko industrijo. 



✓ Kako ste se počutili kot dijak na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor?

Odlično☺

✓ Kaj menite o profesorjih?

Odlični☺

✓ Kaj bi o Srednji šoli za prehrano in živilstvo povedali/svetovali bodočim
dijakom?

Naj ostanejo v tej branži saj ponuja zelo zanimivo in varno bodočnost. V
kolikor je posameznik kreativen in željan novih znan, ima le ta široko odprta
vrata za nove poslovne ideje na področju živilske industrije. Idej je
neskončno.

✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Vsekakor premik iz starih prostorov v nove, ki so bili resnično sodobni in so še
danes. Kot razred smo bili zelo povezani in ni boljšega kot vredu sošolci
vključno z našo razredničarko, ki je bila izvrstna. Tako imam celotno šolanje v
lepem spominu in ga ne bi zamenjal za nič na svetu.☺



DEJAN SKODIČ

✓ Dijak PTI programa Živilsko prehranski tehnik.

✓ Po izobrazbi magister inženir živilstva.

✓Zaposlen kot tehnolog v podjetju Delakorda d.o.o., ki se ukvarja s 
proizvodnjo slaščičarskih izdelkov. 



✓ Kako ste se počutili kot dijak na Srednji šoli za prehrano in živilstvo Maribor?

Leta 2000 sem se odločil, da bo moj poklic natakar. Zato sem se vpisal na Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Maribor. Leta 2003 sem zelo uspešno zaključil izobraževanje za natakarja, vendar sem začutil, da me
področje živilstva in prehrane mnogo bolj interesirajo. Zato sem se tega leta vpisal na še takratno Živilsko
šolo Maribor, v program poklicno tehniškega izobraževanja za živilskega tehnika. Odločitev je bila pravilna,
saj sem se zelo hitro privadil novega načina učenja, druge stroke in seveda novih učiteljev. Ker sem bil
resnično priden dijak sem hitro postal priljubljen in vsi so opazili, da se zelo trudim. Da sem se odločil za to
šolo je bila odločitev pravilna, saj sem vedel, da bo to moj poklic. Zelo rad sem obiskoval to šolo, ki mi je bila
kot drugi dom in v njej sem se počutil varno. Dobival sem potrebna znanja, katera sem potenciral s svojim
trudom in dodatnim delom. Ves trud je bil vedno poplačan z dobrimi ocenami in možnostmi za
napredovanje v izobraževanju. Po srednji šoli sem se tako vpisal na Višjo strokovno šolo za inženirja živilstva.
Študij je prav tako potekal na tej šoli, kjer sem svoja znanja še dodatno nadgradil ter tako študij uspešno
zaključil leta 2008. Šola mi je bila vedno odskočna deska za mojo nadaljnjo izobraževalno kariero, zato sem
želel svoje znanje še nadgrajevat s študijem in svojim lastnim raziskovalnim delom na področju živilstva in
prehrane.

✓ Kaj menite o profesorjih?

Med profesorji sem bil vedno priljubljen, saj so moje željno znanje opazili, zato so me vedno vključili v kakšne
projekte, ki so bili povezani z živilstvom in prehrano. Vedeli so, da bo z mojim pristopom delo opravljeno
natančno in z veliko mero vloženega dela. Včasih sem se s profesorji počutil kot z mojimi starši. Veliko
svojega časa sem preživel z njimi, ne samo v dijaških klopeh, ampak tudi v svojem prostem času. Profesorji so
mi bili vedno navdih, da bom morda tudi jaz enkrat imel priložnost biti na njihovem mestu, da bom lahko
podajal znanja v takšni meri kot sem ga bil sam deležen. Vedno so mi bili v oporo, kadar sem potreboval
pomoč in nikoli mi na tej šoli niso zaprli vrat, ravno nasprotno. Vrata so mi bila vedno zelo na široko
odprta. Vedno sem bil dobrodošel na tej šoli in zelo radi se me spominjajo. Spominjajo se tega, kar sem skozi
vsa ta leta mojega udejstvovanja naredil in pustil pečat pridnega dijaka in kasneje tudi študenta.



✓ Kaj bi o Srednji šoli za prehrano in živilstvo povedali/svetovali bodočim
dijakom?

Srednja šola za prehrano in živilstvo je za našo družbo izjemnega pomena.
Ljudje se moramo zavedati tega, da bomo morali hrano vedno uživati. Nekdo
bo moral pripraviti hrano do te mere, da bo pravilno pripravljena za nadaljnjo
proizvodnjo končnih izdelkov. Vsi imamo radi, da jemo dobre in okusne
izdelke, katere mora nekdo pripravit. Šola daje dijakom širok spekter znanja
iz področja živilstva in prehrane. Žal so poklici, katere šola daje na trg iz leta v
leto slabše zastopani. Bodoči dijaki morajo ta trend obrniti navzgor, saj so
ti poklici izjemnega pomena za našo družbo in v končni fazi tudi življenje.
Vsi ne morejo biti pravniki, zdravniki, ekonomisti, ampak so slaščičarji, peki,
mesarji prav tako pomembni za našo družbo. Ti poklici bodo v bodoče še
kako pomembni, saj bo moral nekdo poskrbeti, da bomo uživali odlične
izdelke, varne in na videz tudi privlačne. Vse te lastnosti pa bodo bodoči dijaki
dobili skozi izobraževalni proces na Srednji šoli za prehrano in živilstvo.

✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Vsekakor premik iz starih prostorov v nove, ki so bili resnično sodobni in so še
danes. Kot razred smo bili zelo povezani in ni boljšega kot v redu sošolci
vključno z našo razredničarko, ki je bila izvrstna. Tako imam celotno šolanje
v lepem spominu in ga ne bi zamenjal za nič na svetu.☺



✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Iz mojih dijaških let na srednji šoli je ostalo mnogo lepih spominov, če bi želel
izpostaviti vse, bi bil predolg. V času izobraževanja je nastalo mnogo
spominov. Veliko je bilo dogodkov z mojimi sošolci, ki so včasih ušpičili
kakšno, pa pri tem nisem želel sodelovati. Vse strokovne ekskurzije, ki smo
jih izvedli, so lep spomin, saj smo tako dobili nek vpogled v proizvodnjo.
Najbolj pa je bilo zanimivo na koncu, ko so nas pogostili. Tega smo bili vsi
najbolj veseli, sploh pa, kjer je bilo kaj dobrega za pojest in seveda kaj za
popit. Ob petkih smo imeli po navadi praktično izobraževanje. To
izobraževanje je vedno prehitro minilo, saj smo se imeli zelo lepo in vedno
smo kaj dobrega in uporabnega naredili. To pa mi je bila vedno inspiracija, da
bom to pripravil tudi doma in pokazal svojim staršem, kaj sem se naučil.
Sodeloval sem pri enem izmed najbolj odmevnih projektov v tistem času,
ta projekt se je imenoval Festival čokolade – Čokolarijada. Bili smo zelo
prepoznavni, saj smo prejeli mnoga priznanja za naše delo. Prejeli smo celo
zlato plaketo Inštituta za inovativnost in tehnologijo. Sodelovali smo tudi na
festivalu Več znanja za več turizma, kjer smo prejeli zlato priznanje. Tisto leto
so priznanja dobesedno padala iz neba, tako smo bili prepoznavni in
inovativni. Če boste vprašali nekoga, ki je bil na šoli v tistem času, se bo tega
dogodka zagotovo spominjal.



IRENA RIHTER

✓ Dijakinja programa Živilsko 
prehranski tehnik.

✓ Po izobrazbi univerzitetni diplomirani 
inženir živilske tehnologije.

✓Učiteljica strokovnih predmetov na IC 
Piramida Maribor. 



✓ Kako ste se počutili kot dijak na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor?

Odlično, lepa doba usmerjenega izobraževanja.

✓ Kaj menite o profesorjih?

Zanimiva izkušnja, nekdanji profesorji, sedanji kolegi.

✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Sproščeno vzdušje, brezskrbna leta moj mladosti.



APOLONIJA LIPOVŠEK

✓ Dijakinja programa Živilsko 
prehranski tehnik.

✓ Po izobrazbi univerzitetni 
diplomirani inženir živilske 
tehnologije.

✓Učiteljica strokovnih 
predmetov na IC Piramida 
Maribor. 



✓ Kako ste se počutili kot dijak na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor?

Zelo dobro, saj smo bili v razredu med sošolci povezani, učitelji so bili do nas
razumevajoči, učna snov je bila podana na preprost način (in zaradi tega sem
imela tudi dobre ocene).

✓ Kaj menite o profesorjih?

Odprti, empatični, preprosti, pripravljeni pomagati.

✓ Kaj bi o Srednji šoli za prehrano in živilstvo povedali/svetovali bodočim
dijakom?

Več izdelkov narediš doma, več vprašanj lahko zastaviš učiteljem in se s tem
tudi več naučiš.

✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Omamen vonj po sveže pečenih pekarskih in slaščičarskih izdelkih, ki si ga
zavohal že pred vhodom v šolo. Prijaznost, domačnost, preprostost,
sprejetost tako s strani drugih dijakov, kot tudi učiteljev.



ANJA FRAS

✓ Dijakinja srednjega poklicnega izobraževanja – slaščičar, ki je
vzporedno bila vpisana tudi na II. gimnazijo v Mariboru.

✓Trenutno študentka Živilstva in prehrane na IC Piramida Maribor.



✓ Kako ste se počutili kot dijak na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor?

Počutila se dobro in zaželeno, saj šolsko okolje sprejema vse.

✓ Kaj menite o profesorjih?

Profesorji so zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagat. Podpirajo te v tvoji
individualnosti. Včasih če je mogoče ti pri delu pustijo proste roke (primer:
praksa, kjer lahko poskušaš narediti in predlagati nove stvari). Zelo dobro te
znajo usmeriti pri delu in te podpirajo.

✓ Kaj bi o Srednji šoli za prehrano in živilstvo povedali/svetovali bodočim
dijakom?

Bodočim dijakom bi svetovala naj bodo v šoli aktivni in sodelujejo ter
sprejmejo čim več znanja. Mislim, da je dobro tudi če bi se udeležili čim več
tekmovanj, saj je to zelo dobra izkušnja, pri kateri se posameznik izboljša in
dobi večji zalet.

✓ Kaj vam je iz dijaških let na srednji šoli najbolj ostalo v spominu?

Na šoli mi je bilo najbolj všeč, da smo bili kot razred zelo povezani. Med seboj
smo si pomagali in sodelovali.



KATJA JELEN

✓ Dijakinja, ki trenutno obiskuje 5. letnik PTI programa Živilstvo in
prehrana, predhodno pa je na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
pridobila poklic slaščičar.



✓ Kako se počutite kot dijakinja na Srednji šoli za prehrano in živilstvo
Maribor?

Kot dijakinja se počutim odlično, saj imam res najboljše sošolke ter sošolce.

✓ Kakšno je vaše mnenje o profesorjih?

Profesorji so zelo prijazni, nikoli jim ni problem razložiti enako snov večkrat.
Občasno malo strogi vendar se znajo tudi pošaliti.

✓ Kaj bi o Srednji šoli za prehrano in živilstvo povedali/svetovali bodočim
dijakom?

Ni mi žal, da sem izbrala to šolo, saj sem se veliko naučila, kot za moj poklic in
tudi na splošno za življenje. Pojdi na šolo katera te zanima oz. ti je najbolj všeč
in ne na katero so odšli tvoji prijatelji/ce.

✓Kaj vam je na šoli najbolj všeč ali kaj se vam je mogoče že zgodilo in vam
je najbolj ostalo v spominu?

Všeč so mi bila razna tekmovanja katerih sem se udeležila. Najbolj pa so mi
bila všeč tekmovanja v peki štrudla, saj je bil vsako leto nek nov izziv pa, če tudi
sem se tega tekmovanja udeležila večkrat. Z Anjo sva dosegli 2x drugo mesto
in 1x tretje mesto.


