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1.  ORGANIZlRANOST ŠOLE 

 
Biotehniška šola je ena izmed šestih enot, ki sestavljajo Šolski center Nova Gorica. V okviru šole deluje tudi dijaški dom. 
 

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018: redni in izredni 

 

2.1. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE MLADINE – vpisani dijaki v šolskem letu 2017/2018 

      Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 

 215 175 390 

 
     Programi in število dijakov v šolskem letu 2017/2018 (v primerjavi s prejšnjimi leti) 
 

 

 
 
 

Program Fantje Dekleta Skupaj 
SKUPAJ 
2016/2017 

SKUPAJ 
2015/2016 

SKUPAJ 
2014/2015 

SKUPAJ 
2013/2014 

Gastronomske in hotelske storitve 42 14 56 67 73 71 70 

Kmetijsko podjetniški tehnik 58 19 77 80 75 59 59 

Naravovarstveni tehnik 32 37 69 67 64 55 36 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 14 16 30 30 27 30 30 

Slaščičar 18 56 74 76 71 54 48 

Vrtnar 32 16 48 57 45 35 35 

Živilsko prehranski tehnik 19 17 36 34 26 34 38 
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2.1.1 REALIZACIJA POUKA PO ODDELKIH IN UČNI USPEH DIJAKOV  

Pouk je potekal po predpisanih programih in v skladu s predpisanimi učnimi načrti.  Za razpisovanje nadomeščanja je skrbela ravnateljica, učitelji svoje 
zadolžitve sprejemajo resno in odgovorno, zato je le malo nerealiziranih ur. V vsaki konferenci smo tudi sproti opravili realizacijo ur pouka, prilagajali urnike, 
pregledali učni uspeh dijakov in izvedbe obveznih izbirnih vsebin. V primerjavi s šolskim letom 2016/2017 je bila realizacija pouka enaka. 
 
  
 

Tabela: Realizacija pouka po oddelkih (I. + II.polletje – po urah in v %) 
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a) Učni uspeh dijakov v šolskem letu 2017/2018 
 

Program Vsi Pozitivni 
Uspeh v 
šol.letu 

2017/18 

Uspeh v 
šol.letu 

2016/17 

Uspeh v 
šol.letu 

2015/16 

Uspeh v 
šol.letu 

2014/15 

Uspeh v 
šol.letu 

2013/14 

Uspeh v 
šol.letu 

2012/13 

Uspeh v 
šol.letu 

2011/12 

Uspeh v 
šol.letu 

2010/11 

Uspeh v 
šol.letu 

2009/10 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 78 72 92,31% 93,42% 85,33% 91,53% 89,83% 81,13% 84,31% 83,93% 81,13% 

PTI Živilsko-prehranski tehnik 33 29 89,99% 82,76% 80,77% 73,53% 83,33% 60,61% 81,25% 94,44% 54,16% 

Naravovarstveni tehnik 68 63 92,65% 92,65% 92,19% 98,15% 97,22% 96,43% 84,21% / / 

Vrtnar 46 33 71,74% 77,77% 84,44% 88,57% 77,14% 71,43% 76,66% 86,21% 65,51% 

Slaščičar 71 62 87,32% 79,73% 88,87% 81,13% 76,09% 76,36% 78,85% 84,78% 69,04% 

Gastronom hotelir 57 51 89,47% 86,36% 80,56% 77,46% 85,71% 80,88% 79,71% 66,18% 64,86% 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 27 23 85,19% 62,07% 92,59% 86,67% 80,00% 88,00% 82,61% 86,96% 84,84% 

 

Enajstim dijakom, ki so bili ob zaključku šolskega leta negativni (zaključen so imeli negativno le en del enega modula/predmeta, učitelji pa so pri dijaku opazili 
napredek), je ravnateljica po posvetu s PUZ-om in na podlagi prošnje dijaka omogočila pogojno napredovanje v višji letnik in opravljanje obveznosti v mesecu 
septembru (10.9.2018). Od 11-tih dijakov, ki jim je bilo omogočeno pogojno napredovanje, je svoje obveznosti pozitivno opravilo 9 dijakov, dva dijaka pa svoje 
obveznosti nista uspešno opravila. En dijak letnik ponavlja, drugi pa se je prepisal na drugo šolo. 

 
 

2.2  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

➢ V šolskem letu 2017/2018 je izobraževanje odraslih na Biotehniški šoli vodila Tatjana Krašna v obsegu 60% redne obveze. V administraciji ji je bila v 

pomoč Nina Grgič. Naloge, ki jih je opravljala v šolskem letu 2017/2018: 

- Vpisi in koordinacija dela z odraslimi udeleženci izobraževanj (priprava izobraževalnih načrtov, urnikov), opravljanje uvodnih razgovorov. 

- Priprava in vodenje dokumentacije (za udeležence, priprava pogodb za učitelje,…). 

- Koordinacija dela s profesorji na šoli in organizacija predavanj v dopoldanskem in popoldanskem času. 

- Oblikovanje in izvedba tečajev (skupaj s profesorji) – skrb za razvoj izobraževalne ponudbe Biotehniške šole. 

- Sodelovanje z zavodom za zaposlovanje in prijava programov usposabljanja. 

- Obveščanje, svetovanje za udeležence izobraževanja. 

- Izvajanje projekta z Zavodom za zaposlovanje programa v okviru operacije  »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC)« , pomočnik kuharja. 

- Sodelovanje v postopkih priznavanja predhodnega znanja. 

- Priprava poročil. 
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Vključeni po programih: 

ŠOLSKO LETO VPISA 2017/2018 

Gastronomske in hotelske storitve(SPI) 33 

Gospodar na podeželju (SPI) 10 

slaščičar (SPI) 30 

mesar(SPI) 11 

vrtnar (SPI) 18 

kmetijsko-podjetniški tehnik(SSI) 5 

hortikulturni tehnik(PTI) 5 

živilsko-prehranski tehnik(PTI) 10 

pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 4 

VSI PROGRAMI 128 

 

Izpitni sistem 
Končni izpiti so v šolskem letu 2017/16 potekali enkrat mesečno, vsak zadnji četrtek v mesecu. Po dogovoru z učiteljem so se končni izpiti izvajali tudi izven 

predpisanih rokov.   

28 september 
26. oktober 
30. november 
21. december 

25. januar 
15. februar 
29. marec 
26. april 

31. maj 
28. junij 
30. avgust 
ter v času popravnih izpitov za dijake 

 

 

Načrtovane aktivnosti 
Predviden 

obseg 
Realizirane aktivnosti Čas trajanja od do 

Vpis in sprejem udeležencev 140 128 1.9.2017 - 31.8.2018 

Izvedba konzultacij 60 80 1.9.2017 - 31.8.2018 

Izpeljava končnih izpitov 9 rokov  12 rokov 28.9.2017 - 31.8.2018 

Izvedba zaključnih izpitov 15 pristopov 12 pristopov Zimski, spomladanski in jesenski rok 

Priznavanje predhodnega znanja 100 sklepov 116 sklepov 1.9.2017 - 31.8.2018 

Izdelava osebnih izobraževalnih načrtov 100 128 1.9.2017 - 31.8.2018 

Izračun šolnine, vpisnine, storitev 140 128 1.9.2017 - 31.8.2018 

Urejanje pogodb o izobraževanju  140 128 1.9.2017 - 31.8.2018 
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➢ Tečaj za varno delo s traktorskimi priključki 

Tečaji za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki so potekali v obliki enotedenskih predavanj in delavnic, zaključili so se z izpitom, potekali pa v 
popoldanskem času v prostorih šole in na terenu.  V okviru 20 ur (4 dni) so slušatelji spoznali teoretična znanja, ki jih potrebujejo za varno delo s traktorjem in 
traktorskimi priključki. V okviru delavnice pridobijo tudi praktične izkušnje. Zadnji dan so kandidati opravljali pisni preizkus znanja in uspešni so pridobili 
ustrezno potrdilo. Izvedenih je bilo 12 dvajseturnih tečajev.  

ŠOLSKO LETO  2017/2018 

VDT 186 odraslih + 70 dijakov 
 

➢ Testiranje naprav za nanašanje FFS 

V vseh primorskih občinah izvajamo testiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. Pregled škropilnikov in pršilnikov je zakonsko določen, naprave 
morajo biti na predpisan način redno pregledane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se v 6 mesecih od nakupa pregledajo brez meritev in vnesejo v register. 
Redni pregled pa se prvič opravi v petih letih od datuma nakupa.  V šolskem letu 2017/2018 smo pregledali 142 naprav. 

➢ Usposabljanja 

V šolskem letu 2017/18 smo v sodelovanju z  Zavoda za zaposlovanje  izvedli  projekt  v okviru operacije »Praktični programi za spodbujanje 
zaposlovanja (MIC)«:  pomočnik kuharja. 
 

➢ Tečaji slaščičarstva, vrtnarstva in predelava mesnin 

V tem šolskem letu je bilo izvedeno 6 tečajev iz slaščičarstva. Tečaji so potekali v popoldanskem času v obsegu  5 do 12 ur. Na koncu tečaja je vsak 
udeleženec prejel potrdilo o opravljenem tečaju in gradivo. 

➢ Viri financiranja 

Sredstva iz vpisnin in šolnin. 
V izredno izobraževanje se vplačujejo šolnine za obiskovanje skupin s konzultacijami in vpisnine za individualne vključitve. Udeleženci izobraževanja odraslih 
vplačujejo tudi posamezne končne in delne izpite, izpite poklicne mature ter zaključne izpite. 
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2.3 OSTALE DEJAVNOSTI ŠOLE 
 

2.3.1 TRŽENJE 

➢ kmetijskih pridelkov (sadje, zelenjava), 
➢ izdelkov iz slaščičarske delavnice, 
➢ kmetijskih izdelkov ( med, vino, suho sadje), 
➢ prostorov šole in dijaškega doma (sobe, telovadnici, učilnice), 
➢ storitev gostinstva. 

 
Pri trženju pridelkov in izdelkov, prostorov šole, strojnih uslug, opravljanju gostinskih storitev ter drugih storitev so sodelovali: Kristjan BRATOŽ, Ingrid BRATOŽ,  
Aleksander ŠTOR,  Jože RUTAR, Igor STOPAR, Bernard ŽGAVEC, Barbara SKOK, Nina GRGIČ, Mateja NAGODE, Mateja FLORJANČIČ, Barbara MIKLAVČIČ V. ter vsi 
ostali učitelji, ki izvajajo praktični pouk. Prav tako so v te dejavnosti šole bile vključene čistilke, zaposleni v kuhinji, hišnik, vratarka dijaškega doma, vzgojitelji.  
 

2.3.2 VRTNARSKA POSTAJA 

Na posestvu smo nadaljevali z delom Vrtnarske postaje. Sortne poskuse smo kot vedno zastavili v sodelovanju s KIS-om,  nekaj sortnih poskusov, predvsem pa 
poskuse z različnimi tehnologijami opravljamo v sodelovanju s področno svetovalno službo. Vrtnarsko postajo na šoli je vodila Ingrid Bratož. 

 
2.3.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

V  lanskem šolskem letu smo na  Biotehniški šoli nadaljevali z aktivnim sodelovanjem z osnovnimi šolami iz naše regije; z osnovnimi šolami, ki so zainteresirane 
za sodelovanje z nami, smo stopili v stik še pred informativnimi dnevi.  
 
Sodelovali smo z okoliškimi občinami: Šempeter-Vrtojba, MO Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-vogrsko, sodelovali smo z Zavodom za zaposlovanje 
(deficitarni poklici, razpis programov), z Gospodarsko, Obrtno  in Kmetijsko gozdarsko zbornico ter podjetji in obrtniki pri organizaciji praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu (PUD) in pri pripravi izvedbenih kurikulov in vsebin odprtega kurikula. 
 
Aktivno smo sodelovali v konzorciju Biotehniških šol Slovenije, promociji šole na nacionalni ravni ( načrtovanja, skupne novinarske konference, skupne 
oglaševalske akcije, tekmovanja). 
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2.3.4 PROJEKTI, RAZPISI 

  naslov projekta zadolženi udeleženci in dejavnost 

1. VRTNARSKA POSTAJA Ingrid Bratož Vodenje vrtnarske postaje. 

2. 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijskega 
izobraževanja – praktični pouk v letu 2018 

Barbara Miklavčič 
Sofinanciranje prevozov dijakov na delovišča, semenski material, gnojila, pripomočki za delo, 
popravila strojev v višini 5.371 eur. 

3. 

LAS V OBJEMU SONCA 
»Integralni turistični produkt zeliščarske 
dediščine« 
 Št. pog. 103/2017-174-3 

Andrejka Pisk Rutar, 
Rosana Vrh Makarovič, 

Barbara Miklavčič 

Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine: sodeluje 5 LAS-ov na območju Slovenije, naziv 
operacije »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Biotehniška šola bo izvedla 3 
aktivnosti: izvedba kuharskih delavnic z vključevanjem mladih in starejših oseb z namenom prenosa 
znanja in medgeneracijskega sodelovanja (3 delavnice) in druga aktivnost: vzpostavitev manjše 
semenske banke/nadgradnja obstoječe semenske banke z avtohtonimi / tradicionalnimi zeliščnimi 
semeni in 3. aktivnost: razvoj in izdelavo enega novega (inovativnega) izdelka, ki vsebuje 
tradicionalna zelišča in je primeren za uživanje in prodajo v (butičnih) trgovinah z domačimi izdelki 
 
Doseženi rezultati:Izvedena kulinarična delavnica, vzpostavljena semenska banka  
 

4. 
LAS V OBJEMU SONCA 
»Mladinski center Štaloni na Dobrovem« 
 

Andrejka Pisk Rutar, 
Barbara Miklavčič 

Preko kulinaričnih delavnic predstaviti pomen kakovostno pridelanih kmetijskih pridelkov v kulinariki 
in s tem udeležence spodbuditi k izvajanju naravi prijaznega načina pridelave kakovostnih kmetijskih 
proizvodov. Cilj ekskurzije je spoznavanje različnih avtohtonih in tradicionalnih vrst vin, češenj in oljk, 
ozaveščanje o pomenu gojenja in ohranjanja le-teh, ter prikazati način pridelave/predelave 
kakovostnih kmetijskih pridelkov/proizvodov z višjo dodano vrednostjo.  
 

5. 
Projekt:  ZDRAVA ŠOLA 2017/2018, Inštitut za 
varovanje zdravja RS 

TIM Zdrave šole vodi 
Alenka Mavrič Čefarin 

 

S programom Zdrave šole si prizadevamo za telesno, socialno in duševno zdravje dijakov in delavcev 
šole. Sledimo 12 ciljem, ki so enaki ciljem Evropski mreži Zdravih šol (aktivno bomo podpirali 
pozitivno samopodobo vseh učencev, skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med 
učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci, se učence spodbujali k različnim dejavnostim, 
skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo, upoštevali dejstvo, da so učitelji in 
šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje, …). V projekt so vključeni vsi dijaki in zaposleni na šoli.  
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6.  
Izobraževalni projekt s področja učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov energije za mlade 
2018, Borzen d.o.o. 

Robert Vermiglio, 
Rosana Vrh Makarovič 

Pripraviti praktičen prikaz delovanja ali kako drugače opozoriti na prednosti učinkovite rabe energije 
(URE) ter pridobivanja energije iz obnovljivih virov (OVE). 
Gojenje zelišč in vrtnin v visokih gredah na ravnih strehah s pomočjo tehnologije 4.0. Postaviti dve 
visoki gredi, ki bi bili avtonomni - vgrajen bi bil sistem avtomatskega namakanja. S pomočjo 
nameščenih senzorjev bi spremljali podatke o vlagi, s temperaturnimi senzorji na različnih višinah bi 
spremljali temperaturo zemlje. Z merilcem svetilnosti bi preko celega leta spremljali osvetljenost,  kar 
bi pripomoglo k racionalnejši izbiri rastlin glede na njihove zahteve po svetlobi. 
Pridobljena sredstva: 3.000 eur 

 
 
 

3 POROČILA  

 
3.1   Poročilo o organizaciji delavnic za osnovne šole na Biotehniški šoli v šolskem letu 2017/2018 

Poročilo vključuje tudi 2 delavnici, ki smo jih izvedli v okviru promocije Šolskega centra Nova Gorica. 

 Datum Osnovna šola 
Delavnice in mentorji delavnic, ki so 

delavnico pripravili in vodili 
Št. uč. 

1 2.10.2017 OŠ Solkan – 9.r. Senzorika živil (Tanja M.) 
Eko osveščen potrošnik (Alenka M.Č.) 
Sušenje sadja (Tatjana K.) 
Tla – živ organizem (Rosana V.M.) 

54 

2 17.10.2017 
Promocija 
 

OŠ Tolmin  
OŠ M.Š. NG 
OŠ Branik 
OŠ Ivana R. Šem 8r 
OŠ FE NG 
OŠ Kobarid 
OŠ Bovec 

Gastronomija (Martina C.) 
Kmetijstvo (Davis P., Kristjan B.) 
Slaščičarstvo (Janja B.) 
Naravovarstvo (Alenka M.Č.) 
 

42 

3 15.11.2017 
Promocija 
 

OŠ Dobrovo  
OŠ Solkan 
OŠ Kanal 
OŠ Ivana R. Šem 9r 
OŠ Deskle 8,9r 
OŠ Renče 
OŠ Miren 
OŠ Dornberk  
OŠ Čepovan 

Gastronomija (Martina C.) 
Kmetijstvo (Davis P., Kristjan B.) 
Slaščičarstvo (Mateja N., Mateja F.) 
Naravovarstvo (Greta Č.) 
Vrtnarstvo (Irena B.) 

84 

4 15.11.2017 OŠ Danila Lokarja Ajdovščina Spoznavanje programa Pomočnik v 
biotehniki in oskrbi (Laura U., Elizabeta M.S.) 

4 

5 19.12.2017 OŠ Miren – 9.r. Senzorika živil – arome (Tanja M.) 22 
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Hladni prigrizki (Andrejka P.R.) 
Bogastvo rastlin – kreme iz zelišč (Rosana 
V.M.) 
Mikroskpiranje (Karmen G.Č.) 

6 10.1.2018 OŠ Otlica Slaščičarska delavnica (Mateja N. in Mateja 
F.) 

8 

7 1.3.2018 OŠ Kozara – 8., 9.r. Razmnoževanje rastlin (Ingrid B.) 
Peka in dekoracija piškotov (Mateja N., 
Mateja F.) 

13 

8 22.3.2018 OŠ Branik 7. - 9.r. Priprava brezalkoholnih koktejlov (Cvetka J.) 
Hladni prigrizki (Andrejka P. R.) 

13 

  9 19.4.2018 OŠ Miren – 8.r. Mikroorganizmi-pomočniki v živilstvu 
(Karmen G.Č., Marija D.) 
Sušenje sadja (Tatjana K.) 
Bogastvo rastlin (Rosana V.M.) 
Kisanje zelja (Tjaša T., Bavčar J.) 

21 

 10 25.5.2018 OŠ Vipava – 6.r. Vegetativno razmnoževanje rastlin (Irena B., 
Tatjana K.) 
Kisanje zelja (Tanja M., Tjaša T.) 
Sistematika (Alenka M.Č.) 
Tla – živ organizem (Rosana V.M.) 

39 

11 30.5.2018 OŠ FE NG – 6.r. Ročno šivanje (Laura U., Barbara S.) 
Čarobni svet servet (Cvetka J.) 
Ogled posestva šole (Ivana P.) 

70 

SKUPAJ 370 

 
Pripravila koordinatorica za delavnice za OŠ: Ivana Poša 

 
 

3.3    Poročilo o opravljenem PUD-u za šolsko leto 2017/18 

PUD smo izvedli po planu.   
Organizatorja praktičnega izobraževanja v delovnem procesu za šolsko leto 2017/2018 so bili: 
 

• Tanja Malik za področje živilstva, gostinstva, slaščičarstva in nižjega poklicnega izobraževanja 

• Metod Štrancar za področja kmetijstva, hortikulture in naravovarstva 

• Nina Grgič – pogodbe, stiki z delodajalci 

Večina dijakov opravlja PUD pri delodajalcih zunaj šole, nekaj dijakov pa lahko PUD opravlja tudi na šoli: v šolski kuhinji, slaščičarni in na šolskem posestvu pod 
mentorstvom zaposlenih. 
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3.3.1 Statistika opravljenega PUD-a za dijake smeri:  

PROGRAM 
Število poslanih 

dijakov na PUD 
Opravili Niso opravili 

GASTRONOM - HOTELIR 

130 127 3 
SLAŠČIČAR 

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI  IN OSKRBI  

VRTNAR 

114 114 0 KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK 

NARAVOVARSTVENI TEHNIK 

SKUPAJ 244 141 3 

 
 

 

3.4   Poročilo o delu dijaške skupnosti Biotehniške šole 

V šolskem letu 2017/18 je bila predsednica Dijaške skupnosti Ana Kovačič, dijakinja  4.KT oddelka. 
Že na prvem sestanku mladih smo razdelili pomembne funkcije. Ana je dobila pomoč, zavedala se je  dodatnih nalog zaključnega letnika in je zato dobila dva 
pomočnika. 
 
Šolsko glasilo in informiranje je uspešno prevzela Veronika Šinkovec, dijakinja 2. NT razreda, kulturo in šport pa Nejc Ušaj, dijak 3. KT. 
 
Mentorica Dijaške skupnosti je bila Lidija Kohn. 
 
Tudi v tem šolskem letu smo aktivno sodelovali v šolskem življenju in pri tem imeli polno podporo ravnateljice. 
 
Predstavniki dijakov Biotehniške šole so na sestankih obravnavali in uresničevali sledeče teme: 
 

• Seznanitev dijakov prvih letnikov z delom šole (predstavitev programov, šolska pravila, vloga in način delovanja Dijaške skupnosti); 

• Izdaja šolskega časopisa; 

• Delitev šolske malice in izboljšava le teh; 

• Potreba po dodatnih garderobnih omaricah pri urah PP; 

• Aktivno sodelovanje pri realizaciji Dneva odprtih vrat; 
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• Priprava nastopa mladih glasbenikov v domu za ostarele v Novi Gorici; 

• Izvedba šestega Dobrodelnega bazarja na šoli ; 

• Pomoč pri realizaciji Informativnega dneva; 

• Skrb za okolje (zbiranje starega papirja, plastenk in zamaškov); 

• Spodbujanje prostovoljstva v širšem družbenem okolju; 

• Seznanitev s potekom mednarodne izmenjave dijakov. Udeleženci menjave so seznanili predstavnike vseh oddelkov o svojih izkušnjah v tujini; 

• Dogovarjanje glede poteka maturantskega plesa zaključnih letnikov; 

• Izvolitev novega predsednika Dijaške skupnosti BIOS. 

Poročilo pripravila Lidija Kohn  prof.,  mentorica Dijaške skupnosti BTŠ. 
 

 

                                                                         
3.5.     Poročilo o delu TIMA ZDRAVE ŠOLE v šolskem letu 2017/2018 

 

➢ Ekološko ozaveščanje: ločevanje odpadkov, izdelovanje košev za ločeno zbiranje odpadkov, zbiranje odpadnega papirja uporabnica, zadolžena: Andreja 

HAUPTMAN 

➢ Dobrodelnost: zbiranje zamaškov za invalidski voziček, zadolžena:  Andreja HAUPTMAN 

➢ Odvisnosti - Organizacija predavanja: Predavanje o drogi, za starše prvih letnikov, zadolžena: Karmen GOLJEVŠČEK ČARGO. 

➢ Varnost na spletu - Izvedba  delavnic Mladinskega centra Nova Gorica: Varnost na spletu:  za organizacijo je poskrbela Helena DEBELJAK HLEBEC. 

➢ Duševno zdravje - Živ živ delavnice,  organizacija: Helena DEBELJAK HLEBEC. 

➢ Gibanje in prehrana - Delavnice in predavanja:  Bolečine v hrbtu, pravilna telesna drža, stabilizacijske vaje,  osnovna načela zdravega prehranjevanja,  

organizacija in izvedba: Živa COLJA. 

➢ Varnost v prometu, delavnice Vozimo pametno izvedba Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa, organizacija Alenka MAVRIČ ČEFARIN. 

➢  Varna vožnja  ter mladi in promet s predavateljem:  Miranom MOZETIČEM, organizacija Karmen GOLJEVŠČEK ČARGO. 

➢ Zdravstveno vzgojne delavnice - Delavnice v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica: Zasvojenost in vpliv substanc na telo, Prva pomoč, 

Motnje hranjenja, Vzgoja za zdravo spolnost, organizacija Alenka MAVRIČ ČEFARIN. 
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➢ Preventivna zdravstvena delavnica za zaposlene: delavnica- posvet za zaposlene v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica: merjenje 

sladkorja, holesterola, ITM… organizacija Alenka MAVRIČ ČEFARIN. 

➢ Preventivna zdravstvena delavnica za zaposlene - Vadba za zdravo hrbtenico, vodila fizioterapevtka Barbara Lemut, organizacija Alenka MAVRIČ 

ČEFARIN. 

 

Vodja zdrave šole: Alenka Mavrič Čefarin                                                      

Člani tima zdrave šole:  Karmen Goljevšček Čargo, Helena Hlebec, Andreja Hauptman, Živa Colja. 

 
 
3.6. Poročilo o delu šolske svetovalne službe 

Na vsaki šoli Šolskega centra Nova Gorica je zaposlena po ena svetovalna delavka, ki opravlja naloge v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne 
službe v srednješolskem izobraževanju, novostmi s področja srednjega šolstva in vizijo ter cilji posamezne šole.  
 
Biotehniška šola:  
Helena Debeljak Hlebec, univ. dipl. ped. in prof. soc. 
 
Koordinatorki dela z dijaki s posebnimi potrebami:  
Klavdija Bizjak, univ. dipl. soc. del.; v šolskem letu 2017/2018 jo je za dobo enega leta zamenjala Andreja Hauptman 
 

3.6.1. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 

Vpis in sprejem novincev 
Naloge vpisnega postopka so potekale po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Opravljeni so bili razgovori in svetovanje kandidatom za vpis 
in njihovim staršem ter oblikovanje oddelkov prvih letnikov. 
 

Vrsta oz. stopnja programa 
Št. dijakov 
5.4.2018 oz. 19.5.2018 

Št. dijakov na dan 
15.9.2018 

Nižje poklicno izobraževanje 
      - Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

20 
20 

20 
20 

Srednje poklicno izobraževanje 
       - Gastronom hotelir 
       - Slaščičar 

38 
15 
18 

50 
19 
25 
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       - Vrtnar     5 6 

Srednje strokovno izobraževanje 

• Naravovarstveni tehnik 

• Kmetijsko-podjetniški tehnik 

41 
16 
25 

45 
20 
25 

Poklicno-tehniško izobraževanje 
     - Živilsko prehranski tehnik 

23 
23 

25 
25 

 
Prepis in izpis dijakov 
Dijakom, ki se niso odločili za ustrezen izobraževalni program, je bila svetovana vključitev v primernejši program, večinoma na nižji zahtevnostni stopnji. 
Vsakemu dijaku, ki se je izpisal, je bil nuden svetovalni razgovor.  
 

Prepis/izpis/skrajšani postopek izključitve Št. dijakov 

Vključitev med šol. letom iz drugih šol 6 

Prepis med šol. letom znotraj šole 3 

Prepis ob koncu šol. leta iz drugih šol (priprava na vključitev v šol. letu 2018/19) 0 

Izpis 9 

Skrajšani postopek izključitve  3 

 
Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 
 
Svetovalna služba je opravila tudi postopke priznavanja spričeval pridobljenih v tujini za namen nadaljevanja izobraževanja na Šolskem centru Nova Gorica.  
 

Št. izdanih odločb  Država, ki je izdala spričevalo Program, v katerega se dijak vpisuje 

1 Bosna in Hercegovina Gastronom hotelir 

 
Dijake tujce smo obveščali o možnostih vključitve v tečaja slovenskega jezika, ki sta potekala na Šolskem centru Nova Gorica, v Mladinskem centru Nova Gorica 
in na Ljudski univerzi Nova Gorica.  
 
Individualno svetovanje 
Individualno svetovanje se je večinoma nanašalo na učno in vedenjsko problematiko. Razgovori  s posameznimi dijaki so se nanašali predvsem na neredno 
obiskovanja pouka in opravljanje šolskih obveznosti, motivacijo za učenje, spreminjanje učnih navad, razvijanje metod in tehnik učenja, soočanje s konflikti in 
reševanje problemov.  Za dijake z učnimi težavami je bila na šoli organizirana brezplačna učna pomoč, ki jo je do decembra 2017 izvajal zaposleni preko javnih 
del. S svetovalnimi  razgovori je potekalo tudi reševanje osebnih in socialnih stisk dijakov.  
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Razvojno preventivne dejavnosti in skupinsko svetovanje  
 
Staršem so bila ponujena brezplačna predavanja, ki ga je v okviru primarne preventive zasvojenosti organizirala in financirala MONG: 

• Pravila zavestne vzgoje (Pravila svjesnog odgoja), Bruno Šimleša, 14. 11. 2017, Nova Gorica 
• Prava vzgoja se začne s samovzgojo, Brane Krapež, univ.dipl.soc.del., transakcijski analitik, 6. 12. 2017, Nova Gorica 
• Sr(e)čno starševstvo, Saša Krajnc, doktorica psihologije, psihotertapevtka, 30. 1. 2018, Nova Gorica 

 
Koordinirali oz. sodelovali smo pri organizaciji naslednjih preventivnih dejavnosti: 
 

• Projekt »Unexpressed talent«: sodelovanje z Ljudsko univerzo v Novi Gorici 
• delavnice Varna raba interneta in sodobnih tehnologij za dijake drugih letnikov (Zavod MISSS, Ljubljana), 
• delavnice Zasvojenost in mladi za dijake prvih letnikov (Mladinski center Nova Gorica), 
• delavnice V dialogu (Mladinski center Nova Gorica), 
• delavnice Živ živ (A (se) štekaš?) 

 
Karierna orientacija 

• Svetovalno delo v oddelkih 
Dijakom je bila predstavljena poklicna matura oz. matura in možnosti nadaljevanja izobraževanja ter možnost obiskovanja maturitetnega predmeta splošne 
mature (koordinacija z Gimnazijo Nova Gorica). Posebno pozornost smo posvetili prijavno vpisnemu postopku.. Svetovalna služba je koordinirala tudi obisk 
informativnih dni ter obisk dogodka »Izberi si svoj študij« (16.11.2017). Na Biotehniški šoli so svoje študijske programe predstavili predstavniki Visoke šole za 
vinogradništvo in vinarstvo (Univerza v Novi Gorici), Fakultete za znanost o okolju (Univerza v Novi Gorici), Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica in 
Višje strokovne šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.  
 

• Individualni razgovori  
Dijaki so imeli možnost individualnega razgovora o svojih izobraževalnih oz. zaposlitvenih namerah.  
 

• Roditeljski sestanek  
Izvedeni so bili  roditeljski sestanki za starše dijakov zaključnih letnikov. 
 
Pedagoške pogodbe 
Svetovalna služba je opravila razgovore z dijaki, ki so potrebovali prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti in po potrebi predlagala sklenitev pedagoške 
pogodbe ter skupaj s prof. Tatjano Krašna spremljala napredovanje  teh dijakov. Število sklenjenih pogodb: 21. 
 
Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov 
To področje dela je vključevalo informiranje o razpisih za kadrovske, državne, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter o novostih na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pri CSD. 
Z Zvezo prijateljev mladine smo sodelovali pri urejanju botrstva za bivanje v dijaškem domu (3-je dijaki).  
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• Individualno delo z dijaki 
 
Za individualno delo z dijaki, ki potrebujejo dodatno pomoč in prilagoditve, je bila organizirana učna pomoč, ki jo je preko javnih del do konca leta 2017 izvajal 
en strokovni sodelavec. 
V šolskem letu 2017/18 je bilo v individualno delo vključenih manj dijakov kot prejšnja šolska leta, saj so javna dela potekala le v letu 2017. Za leto 2018 
Šolskemu centru Nova Gorica ni bila odobrena učna pomoč preko javnih del. 
Zaradi ukinitve učne pomoči preko javnih del smo dijake usmerjali na zunanje institucije, ki nudijo brezplačno učno pomoč in se tako povezali z naslednjimi 
institucijami:  

➢ PUM-o Ajdovščina, LUNG Nova Gorica, Žarek, Posoški razvojni center Tolmin, PUM- Koper, Družinski center Trojka (Zveza prijateljev mladine Nova 

Gorica). 

 

3.6.2. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI 

V svetovalni službi so učitelji iskali pomoč pri reševanju težav v zvezi z vedenjem dijakov, učnim uspehom, konflikti znotraj razreda, konflikti med učiteljem in 
dijakom/i.  
 
Učiteljem so bila ponujena brezplačna predavanja, ki ga je v okviru primarne preventive zasvojenosti organizirala in financirala MONG ter predavanja v 
organizaciji “e-centra Nova Gorica” 5 za vzgojo. 
 
3.6.3. SVETOVALNO DELO S STARŠI 

Starši so iskali pomoč v svetovalni službi zlasti zaradi učnih in vedenjskih težav dijakov. Tovrstno svetovanje in sodelovanje je največkrat potekalo pri 
preusmerjanju, prepisu in izpisu dijakov ter v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov.  
 
3.6.4. PROMOCIJA ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA  

Svetovalna služba je koordinirala in izvajala različne promocijske dejavnosti. 
 
Redno so se svetovalne delavke celotnega centra udeleževale sestankov šolskih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol, na katerih smo predstavile 
srednješolske programe, analizirale značilnosti vpisne populacije, predstavljale projekte, v katere so šole vključene,… 
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Promocijski dogodki na šoli Drugi promocijski dogodki – izven šole 

➢ Dan odprtih vrat: 30.11.2017 

➢ Informativni dan, 9. in 10. 2. 2018 

➢ 2 delavnici za OŠ: 17.10. in 15.11.2017 

(koordinator Ivana Poša) 

➢ Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev, OOZ Sežana 27. 9. 2017 

➢ Zaposlitveni bazar, Hiša mladih Ajdovščina, 24. 10. 2017 

➢ Poklicna tržnica, OŠ Antona Globočnika Postojna, 11.1.2018 

➢ Predstavitev poklicev OŠ Košana, 5.12.2017 

 
Pri izvedbi delavnic spoznavanja poklicev smo sodelovali s sledečimi osnovnimi šolami: OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Frana Erjavca, OŠ Solkan, OŠ Dobrovo, OŠ Renče, 
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid,  OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, OŠ Franceta Bevka Tolmin, OŠ Branik, OŠ Deskle, OŠ Dornberk, OŠ Čepovan, OŠ Kanal, OŠ 
Miren, OŠ Bovec.  
 
3.6.5. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE  

Šolska svetovalna služba je analizirala učno uspešnost in napredovanje dijakov ob koncu ocenjevalnih obdobij, učno uspešnost dijakov s posebnimi potrebami, 
ponavljavcev, preusmerjenih in obravnavanih dijakov. Posebno pozornost je namenila spremljanju uspešnosti dijakov tujcev in novincev. 
 
3.6.6. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

➢ Center za socialno delo Nova Gorica 

Po potrebi smo sodelovali s centri za socialno delo (obravnava dijakov zaradi socialnih stisk, slabih odnosov v družini, učnih težav, vedenjske problematike idr…). 
Nekateri učno manj uspešni dijaki so bili deležni pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti v dnevnem centru Žarek.  
Sodelovali smo tudi z ostalimi centri za socialno delo: Sežana, Koper, …. 

➢ Mladinski center Nova Gorica 

Dijaki so se vključevali v različne delavnice s preventivno tematiko in aktualnimi vsebinami. Dijaki tujci so imeli možnost v Mladinskem centru Nova Gorica 
obiskovati tečaj slovenskega jezika. 

➢ Projektno učenje za mlajše odrasle (PUMO) v Ajdovščini in Tolminu  

➢ V PUM Ajdovščina in Tolmin je bilo vključenih nekaj dijakov Biotehniške šole, zato smo redno sodelovali z njihovimi mentoricami.  

➢ Zavod RS za zaposlovanje 

➢ Svetovalna služba Biotehniške službe je z Zavodom za zaposlovanje tudi sodelovala pri posredovanju kandidatov in izbiri kandidata za vključitev v javno 

delo (učna pomoč), ki poteka na šoli.  

➢ Občasno sodelujemo tudi z drugimi inštitucijami: Zavodom za zdravstveno varstvo, visokošolskimi zavodi, dijaškim domom, Centrom za mentalno 

zdravje, Oddelkom za invalidno mladino Stara Gora, podjetji, institucijami, ki opravljajo raziskave med srednješolci, Kriznim centrom Nova Gorica, Zveza 

prijateljev mladine (urejanje botrstva za bivanje v dijaškem domu) …  

➢ Na Biotehniški šoli smo pod vodstvom Invalidskega podjetja Posočje sodelovali v projektu Prehod mladih, katerega namen je pomoč dijakom s 

posebnimi potrebami pri prehodu na trg dela. Sodelovali smo tudi s Centrom za raziskovanje samomora (Živ živ). 
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3.6.7. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

Svetovalne delavke Šolskega centra Nova Gorica smo se redno sestajale ter skupno načrtovale, koordinirale ter evalvirale delo šolske svetovalne službe. 
Udeleževale smo se tudi aktivov svetovalnih delavk srednjih šol goriške regije. 
 
V preteklem šolskem letu je bila svetovalna delavka redno prisotna na sestankih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol. Udeležila se je naslednjih 
strokovnih izobraževanj oz. predavanj: 
 

• Srečanje aktiva svetovalnih delavk goriške regije- Strokovna ekskurzija- Pediatrična klinika Ljubljana, 8. 12. 2017 
• Srečanje svetovalnih delavk in drugih izvajalcev karierne orientacije v okviru projekta BOQua  “Karierni razvoj mladih”, ŠC Nova Gorica, 9.3.2018 
• Predavanje ADHD (Mavrični bojevniki), Srednja ekonomska in trgovska šola, MIC,  Nova Gorica, 9. 1. 2018 
• Predavanja iz cikla "5 za vzgojo - šola za vse, ki vzgajate« v organizaciji e-Centra - novogoriškega centra znanja: 

• Rajsko otroštvo - peklensko mladostništvo, Viljem Ščuka, Nova Gorica, 23. 11. 2017 

• Pomen očeta pri vzgoji otrok, Andrej Šerko, Ajdovščina, 19. 12. 2017 

• Moč dialoga pri vzgoji otrok in mladostnikov, Tamara Velikonja, Nova Gorica, 23. 1. 2018 

• Predavanja v okviru primarne preventive zasvojenosti (MONG): 
• Pravila zavestne vzgoje (Pravila svjesnog odgoja), Bruno Šimleša, Nova Gorica, 14. 11. 2017 
• Sr(e)čno starševstvo, Saša Krajnc, doktorica psihologije, psihotertapevtka, Nova Gorica, 30. 1. 2018 
• Mednarodna konferenca Triple i in Suicidology, Center za raziskovanje samomora, 8. 6. 2018, Portorož (brezplačna udeležba) 
• Predavanje (samomor), Center za raziskovanje samomora, Živ živ, Nuša Zadravec Šedivy, Maja Rahne, Biotehniška šola, 14. 6. 2018 
• sklop predavanj Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov, Šola za ravnatelje, delavnice in predavanja Komunikacija, šolsko leto 2017/2018, 

Biotehniška šola, Šempeter pri Gorici (14. 12. 2017, 31. 1. 2018, 10. 4. 2018, 29. 3. 2018 (delavnica), 28. 5. 2018 (delavnica)) 
• Nacionalna konferenca preprečevanja zasvojenosti s spletom, LOGOUT, Ljubljana, 6.3.2018 
• Dan varne rabe interneta, konferenca Safe.si, Ljubljana, 6. 2. 2018 
• Predavanje Toksikologija 2018: konoplja, Ljubljana, 13. 4. 2018 
• Preprečevanje odklanjanja šole, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, Ajdovščina, 3. 2. 2018, 5. 3. 2018 
• Alenka Rebula, Mir in sprava, Vipava, 13. 3. 2018 
• Psihodnevi, Fakulteta za uporabne družbene študije, Nova Gorica, 19. 2. 2018 
• Obvladovanje sporov z otroki in med njimi, Familylab, Ljubljana, 25. in 26. 11. 2017 

 
3.6.8. DRUGE NALOGE 

Na Biotehniški šoli je bila svetovalna delavka mentorica študentki na 3-tedenski praksi.  
Svetovalna delavka na Biotehniški šoli je članica Upravnega odbora šolskega sklada šole. 
 

Poročilo pripravila: Helena Debeljak Hlebec, svetovalna delavka 
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3.5   Poročilo o delu z dijaki s posebnimi potrebami 

V šolskem letu 2017/18 je bilo ob koncu šolskega leta na Biotehniško šolo vključenih 74 dijakov s posebnimi potrebami (t.j. dijakov z veljavnimi odločbami o 
usmeritvi, izdanih s strani Zavoda za šolstvo), od tega je 25 dijakov s posebnimi potrebami bivalo v dijaškem domu, ki je v neposredni bližini šole in 
organizacijsko njen del. 
 
Število dijakov s posebnimi potrebami skozi leto:  

 
 
 
 
 

Število dijakov s posebnimi potrebami po izobraževalnih programih na dan 22.6.2018: 
 
 
 
 
 

 
Število dijakov glede na vrsto motnje: 

Vrsta motnje Število dijakov 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 5 

Gluhi in naglušni otroci 0 

Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 4 

Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije 0 

Gibalno ovirani otroci 1 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 4 

Dolgotrajno bolni otroci 7 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 40 

Otroci z avtističnimi motnjami 1 

Otroci z več motnjami 
 

13 

 
Ob koncu šolskega leta so bila poročila o realiziranih urah dodatne strokovne pomoči posredovana na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

Število dijakov s posebnimi potrebami Na dan 

62 30.9.2017 

69 30.1.2018 

75 22.6.2018 

Izobraževalni program: Število dijakov  

Nižje poklicno izobraževanje  9 

Srednje poklicno izobraževanje 46 

Srednje strokovno izobraževanje 18 

Poklicno – tehniško izobraževanje  2 
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Izvajalke dodatne strokovne pomoči v šolskem letu 2017/18 so bile: Laura Ušaj, Elizabeta Murenc Savarin, Martina Fratnik, Tina Slapernik Švagelj in zunanja 
sodelavka Eva Škrlep ter mobilni specialni pedagoginji Sanja Bekrič in Aleksandra Drešček. Delo z dijaki s posebnimi potrebami sta  koordinirali Klavdija Bizjak in 
Andreja Hauptman. 
Izvajalke dodatne strokovne pomoči so v prvem polletju realizirale skupno 1419 ur, v drugem polletju pa 1450 ur dodatne strokovne pomoči. 
 
Skupno število ur  dodatne strokovne pomoči, do katerih so bili upravičeni naši dijaki na dan 22.6.2018: 

Vrsta dodatne strokovne pomoči Število ur tedensko 

Učna pomoč 92 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 26 

Svetovalna storitev 61 

SKUPAJ 179 

 
Koordinacija dela na področju dijakov s posebnimi potrebami zajema: 
- Sprejem in uvodni pogovori z (novimi) dijaki s posebnimi potrebami in njihovimi starši; 
- organizacija dodatne strokovne pomoči, spremljanje obiskovanja dodatnih ur, razgovori o problemih z izvajalci in dijaki, urejanje konzultacij izvajalcev z 

učitelji; 
- občasna strokovna pomoč posameznim dijakom  v skladu z odločbo;  
- spremljanje uspešnosti dijakov, razgovori, individualna pomoč in svetovanje; 
- obveščanje razrednikov in članov oddelčnih učiteljskih zborov o dijakih s posebnimi potrebami (na konferencah in med šolskim letom);  
- delo z učitelji - seznanjanje učiteljev z metodami in oblikami dela z dijaki s posebnimi potrebami (prilagoditve); 
- oblikovanje in spremljanje individualiziranih programov za vsakega dijaka z odločbo o usmeritvi znotraj posameznih strokovnih skupin; 
- sodelovanje z Zavodom za šolstvo, strokovnimi komisijami in starši;  
- pisanje poročil in evalvacij o dijakih s posebnimi potrebami znotraj posameznih strokovnih skupin; 
- urejanje in vodenje dokumentacije; 
- organizacija rednih in izrednih srečanj s starši; 
- pomoč staršem pri pisanju zahtev za začetek postopka usmerjanja; 
- pisanje mnenj v zvezi z izdanimi odločbami (izpolnjevanje pogojev); 
- izdelava poročil in predlogov za Ministrstvo, Zavod za šolstvo in strokovne komisije; 
- organizacija timskih sestankov z osnovnimi šolami, šolami s prilagojenim programom;  
- sodelovanje z zunanjimi organizacijami (Center za mentalno zdravje, Center za socialno delo, Osnovne šole…). 

 
Poročilo pripravila: Andreja Hauptman, koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami 
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4  DEJAVNOSTI KOLEKTIVA BIOTEHNOŠKE ŠOLE, DEJAVNOSTI PO STROKOVNIH AKTIVIH in PUZih 

 
4.1. SKUPNE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Učitelji so s pomočjo dela v aktivih uresničevali svoje pravice in dolžnosti. Na šoli je tekom leta nastajalo veliko delovnih skupin in timov, ki so 
pokrivali zelo različna področja in v njih so sodelovali učitelji različnih predmetnih področij – iz različnih aktivov.  Ne glede na te dodatne zadolžitve,  
je delo v aktivih teklo nemoteno.  
 
Dan šole: 8. 6. 2018, zaposleni Biotehniške šole smo odšli na enodnevno strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško. 
 
Skupne aktivnosti strokovnih delavcev v šolskem letu 2017/2018 (sodelovanje na konferencah, skupnih pogovornih urah, spremstvo dijakov na 
športnih dnevih in kulturnih dejavnostih, sodelovanje vseh zaposlenih na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, v delovnicah in promociji 
šole ter izobraževanjih ): 
          

sreda, 27. september 2017 
• Promocija deficitarnih in obetavnih poklicev, OOZ Sežana 27. 9. 2017 (dijaki in Bizjak, Jandrić, Nagode, 

Florjančič, Makuc, Miklavčič) 

ponedeljek, 2. oktober 2017 • Delavnice za OŠ Solkan (Poša, sodelavci in dijaki glede na izbrane aktivnosti OŠ) 

torek, 3. oktober 2017 • Jesenski športni dan 

torek, 17. oktober 2017 • Promocija ŠC Nova Gorica, delavnice za OŠ (Poša in sodelavci) 

torek, 24. oktober 2017 • Pomocija OŠ/Ajdovščina (predstavitev poklicev, Miklavčič) 

četrtek, 26. oktober 2017 • Izpiti za kandidate izobraževanja odraslih (Krašna in pedagoški delavci po seznamu) 

četrtek, 9. november 2017 

• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

sreda, 15. november 2017 • Promocija ŠC Nova Gorica, delavnice za OŠ (pedagoški delavci glede na izbiro delavnic) 

petek, 17. november 2017 
• Dogodek na šoli: Uporabnica (organizacija: Naravovarstveni tehnik, Andreja Hauptman) 

• Oddaja Dobro jutro: sodelovanje z občino Šempeter-Vrtojba (Andreja Pisk Rutar, Miklavčič) 

četrtek, 23. november 2017 
• Dogodek na šoli: Novinarska konferenca: Svetovni dan oljkarsta (Davis Prinčič, Miklavčič, Žgavec, Pisk, Jandrić) 

• Izpiti za kandidate izobraževanja odraslih (Krašna in pedagoški delavci po seznamu) 

četrtek, 30. november 2017 • DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE (vsi zaposleni in dijaki) 

torek, 5. december 2017 • OŠ Košana, predstavitev poklicev, promocijski dogodek (Miklavčič) 

četrtek, 7. december 2017 • Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
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delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

• Tekmovanje: košarka (Vidmar, Colja) 

četrtek, 14. december 2017 
• Projekt: RUSKA MALICAv sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica in osnovnimi šolami 

• Usposabljanja na temo komunikacije za celoten kolektiv Biotehniške šole ob 14.30 v učilnici 16 (izvajelec ŠR) 
4 ure 

torek, 19. december 2017 
• Delavnica OŠ - 9.razred Miren (sodelovanje dijakov: naravovarstveniki, slaščičarji, gastronomi in pedagoški 

delavci glede na izbor delavnic, ki so jih določile OŠ) 

četrtek, 21. december 2017 • Izpiti za kandidate izobraževanja odraslih (Krašna in pedagoški delavci po seznamu) 

petek, 22. december 2017 • Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti (dijaki, Černe, Levstek, Kofol…) 

četrtek, 4. januar 2018 

• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

sreda, 10. januar 2018 • Delavnice za OŠ Otlica (Poša, dijaki in sodelavci) 

Četrtek, 11. Januar 2018 • Poklicna tržnica, OŠ Antona Globočnika Postojna –promocijski dogodek (Miklavčič) 

torek, 16. januar 2018 
• Usposabljanja na temo komunikacije v učilnici 16 ob 14.30 za celoten kolektiv Biotehniške šole (izvajalec ŠR) 4 

ure 

četrtek, 25. januar 2018 • Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

ponedeljek, 29. januar 2018 • Športni dan 1. letniki – medrazredne športne igre 

sreda, 31. januar 2018 
• Usposabljanja na temo komunikacije za celoten kolektiv Biotehniške šole ob 14.30 v učilnici 16 (izvajelec ŠR) 4 

ure 

četrtek, 1. februar 2018 

• Zimsko izpitno obdobje 

• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

ponedeljek, 5. februar 2018 
• Teden kulturnih dejavnosti (5.2. – 7.2.2018) Ogled gledaliških predstav: Ljubljana, Trst, Nova Gorica – 

organizator Karmen sirk s sodelavci 

petek, 9. februar 2018 • INFORMATIVNI DAN (kolektiv Biotehniške šole, dijaki) 
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sobota, 10. februar 2018 • INFORMATIVNI DAN (kolektiv Biotehniške šole, dijaki) 

ponedeljek, 12. februar 2018 • Zimski športni dan 

četrtek, 15. februar 2018 
• Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

• Tekmovanje Poliglot (Grmek, Levstek) 

ponedeljek, 26. februar 2018 • Športni dan 3. letniki – medrazredne športne igre (Colja, Vidmar) 

četrtek, 1. marec 2018 

• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

• Športni dan 4. letniki – medrazredne športne igre (Colja, Vidmar) 

• Delavnice za OŠ Kozara (razmnoževanje rastlin, peka in dekoracija piškotov), Poša s sodelavci 

sreda, 7. marec 2018 • Sestanek dijaške skupnosti ob 11.uri v učilnici 9 (Kohn, predsedniki razrednih skupnosti) 

torek, 13. marec 2018 • Raziskava PISA – SSI (Barber) 

četrtek, 15. marec 2018 • Raziskava PISA – PB (Barber) 

petek, 16. marec 2018 • Maturantski ples 

četrtek, 22. marec 2018 • Delavnice za OŠ Branik (Poša, dijaki in učitelji glede na izbor delavnic osnovne šole) 

četrtek, 29. marec 2018 
• Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

• Raziskava PISA – SPI (Barber) 

četrtek, 5. april 2018 

• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 
delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 

• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

torek, 10. april 2018 
• Zadnje srečanje s ŠR: Usposabljanja na temo komunikacije za celoten kolektiv Biotehniške šole ob 14.30 v 

učilnici 16 (izvajelec ŠR) 4 ure 

četrtek, 12. april 2018 
• Tekmovanje v znanju in spretnostih dijakov KBTŠ (konzorcija biotehniških šol Slovenije) na IC Piramida 

Maribor; tema: buče in bučno olje (Colja, Miklavčič, Jandrić, Bizjak) 

četrtek, 19. april 2018 • Delavnice za OŠ Miren (Poša, dijaki in sodelavci glede na izbor delavnic osnovne šole) 

četrtek, 26. april 2018 • Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

četrtek, 3. maj 2018 
• Pedagoška konferenca ob 16.00 (za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), knižničarko, svetovalno 

delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, vodjo posestva, vodjo izobraževanja odraslih, 
tajnico VIZ, organizatorji PUD) 
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• Skupne pogovorne ure od 17.00 – 18.00 00 (za vse pedagoške delavce, svetovalno delavko, koordinatorko dela 
z otroki s posebnimi potrebami, organizatorji PUD) 

ponedeljek, 7. maj 2018 • Atletsko tekmovanje (Vidmar, Colja) 

četrtek, 17. maj 2018 
• Konferenca za zaključne letnike ob 14.30 v učilnici 16 za vse pedagoške delavce (z vodjo vzgojiteljev), 

knižničarko, svetovalno delavko, koordinatorko dela z otroki s posebnimi potrebami, tajnico VIZ) 

petek, 18. maj 2018 • Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike 

ponedeljek, 21. maj 2018 
• Razdelitev spričeval za zaključne letnike 

• Priprava na POM in ZI (učitelji maturitetnih predmetov) 

torek, 22. maj 2018 • Priprava na POM in ZI (učitelji maturitetnih predmetov) 

sreda, 23. maj 2018 • Priprava na POM in ZI (učitelji maturitetnih predmetov) 

četrtek, 24. maj 2018 • Priprava na POM in ZI (učitelji maturitetnih predmetov) 

petek, 25. maj 2018 
• Priprava na POM in ZI (učitelji maturitetnih predmetov) 

• Delavnice za Osnovno šolo Vipava (učitelji in dijaki glede na izbrane delavnice OŠ) 

ponedeljek, 28. maj 2018 
• Izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki) in predčasni poporavni izpiti za SPI in NPI(pred pristopom k 

ZI) 

torek, 29. maj 2018 • Začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok 

sreda, 30. maj 2018 • Delavnice za OŠ Frana Erjavca Nova Gorica (Poša, dijaki in sodelavci) 

četrtek, 31. maj 2018 

• Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

• Popravni izpiti za zaključne letnike SPI in NPI, pedagoški delavci po komisijah 

• Srečanje z direktorji kmetijsko-živiskih podjetij in župani Severnoprimorskih občin 

petek, 1. junij 2018 • Začetek zaključnega izpita – spomladanski izpitni rok 

petek, 8. junij 2018 • Dan šole – strokovna ekskurzija za zaposlene na Biotehniški šoli (Levstek s sodelavci) 

torek, 19. junij 2018 
• SEJA ZI 

• Dan krompirja (Interseme, Bretož I., gostinstvo,  vabljeni zunanji pridelovalci) 

četrtek, 21. junij 2018 

• Zaključek 2.ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

• Konferenca ob 11.30 v Šmartnem v Goriških brdih.  

• Delavnice komisije za kakovost: Cilj izboljšav na področjih: Razvijati družbeno odgovornost, odgovornost do 
okolja in do sebe in Krepiti medosebne veščine dijakov (komuniciranje in sodelovanje) – Projekt Izvajanje 
izboljšav in samoevalvacija ŠC Nova Gorica 

petek, 22. junij 2018 
• Proslava pred dnevom državnosti in zaključek pouka za ostale letnike ter razdelitev spričeval (Kofol s sodelavci) 

• Podelitev spričeval: zaključni izpit, učilnica 16 ob 10.uri 

četrtek, 28. junij 2018 • Izpiti za izobraževanje odraslih (Tatjana Krašna, pedagoški delavci) 

petek, 29. junij 2018 • SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (popravni in dopolnilni izpiti), pedagoški delavci po komisijah 
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ponedeljek, 2. julij 2018 
• SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (popravni in dopolnilni izpiti), pedagoški delavci po komisijah 

• SEJA: poklicna matura 

torek, 3. julij 2018 • SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (popravni in dopolnilni izpiti), pedagoški delavci po komisijah 

sreda, 4. julij 2018 • SPOMLADANSKI IZPITNI ROK (popravni in dopolnilni izpiti), pedagoški delavci po komisijah 

petek, 6. julij 2018 
• Zaključna konferenca 

• Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku, ob 12. Uri v učilnici 16: 
podelitev spričeval: poklicna matura 

četrtek, 16. avgust 2018 • Jesenski izpitni rok (popravni in dopolnilni izpiti) 

petek, 17. avgust 2018 • Jesenski izpitni rok (popravni in dopolnilni izpiti) 

ponedeljek, 20. avgust 2018 • Jesenski izpitni rok (popravni in dopolnilni izpiti) 

torek, 21. avgust 2018 • Jesenski izpitni rok (popravni in dopolnilni izpiti) 

 
Vsi strokovni delavci Biotehniške šole smo bili vključeni v aktivnost, ki jo je vodila Šola za ravnatelje: 
»Podpora vodenju učiteljskih in vzgojiteljskih zborov« 
 
Namen in cilji: 
Program je namenjen usposabljanju celotnih učiteljskih zborov, ki bi radi razvijali skupno znanje na razpisanih področjih in krepili zmožnosti za bolj 
učinkovito delovanje v profesionalni učeči se skupnosti. Ne manjka priložnosti za izmenjavo znanja, izkušenj in pogledov, spodbuja se skupno 
učenje in uvajanje izboljšav, poleg tega pa se oblikujejo skupna prepričanja in prakse delovanja. 
Cilji programa so: 
• poglobiti znanje na področjih, razpisanih v programu; 

• razviti spretnosti za uvajanje izboljšav na razpisanih področjih; 

• uvesti in spremljati izboljšave na razpisanih področjih; 

• izmenjati izkušnje, poglede in dobro prakso; 

• spodbujati skupno učenje in oblikovanje strokovne skupnosti. 

Program vključuje naslednja področja: 
• Spretnosti medosebnega komuniciranja (16 ur): 14.12.2018, 16.1.2018, 31.1.2018 in zaključek 10.4.2018 

• Profesionalna etika v šolah in vrtcih (16 ur) 

• Vseživljenjska karierna orientacija (8 ur) 

Program obsega 32 kontaktnih ur in 8 ur vmesnih aktivnosti (skupaj 40 ur), ki so bile izvedene v dveh šolskih letih (2016/17 in 2017/18), v šolskem letu 
2017/2018 smo z izobraževanjem zaključili. 
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4.2 AKTIVI IN PUZ- i V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

Aktivi splošnoizobraževalnih predmetov pa so se kot prejšnja leta povezovali na ravni ŠC Nova Gorica in pripravili tudi skupna poročila. 
 
Na Biotehniški šoli so v šolskem letu 2017/2018 delovali naslednji strokovni aktivi: 

• vodja aktiva kmetijstvo: Greta ČERNILOGAR 
• vodja aktiva živilstvo: Mateja NAGODE 
• vodja aktiva gospodinjstva: Lura UŠAJ 
• vodja aktiva gostinstva: Andrejka PISK RUTAR 
• vodja aktiva družboslovja: Klara LEVSTEK 
• vodja aktiva naravoslovja in ŠVZ: Janja BARBER ROJC 
• vodja aktiva naravovarstvo: Rosana VRH MAKAROVIČ 
• vodja aktiva vzgojiteljev v dijaškem domu: Jasna DRAŠČEK 

 
Vodje aktivov so pripravili poročila o delu aktiva in posameznih članov.  
Vzporedno z aktivi je potekalo tudi delo v PUZ-ih (programskih učiteljskih zborih). 
 
Programski učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju 
izobraževalnega programa.  
 
V šolskem letu 2017/2018 so na šoli delovali sledeči PUZ-i: 
 

• vodja PUZ-a TEHNIKI NT : Alenka MAVRIČ ČEFARIN 

• vodja PUZ-a TEHNIKI KT : Metod ŠTRANCAR 

• vodja PUZ-a TEHNIKI ŽT: Marija DREŠČEK 

• vodja PUZ-a VRTNAR: Tatjana KRAŠNA 

• vodja PUZ-a GASTRONOM HOTELIR: Cvetka JANDRIĆ 

• vodja PUZ-a SLAŠČIČAR: Janja BAVČAR 

• vodja PUZ-a POMOČNIK V BIOTEHNIKI: Tanja MALIK 

 

Sestankov PUZ-ov so se udeleževali tudi: svetovalna delavka: Helena Debeljak Hlebec, koordinator dijakov s posebnimi potrebami: Klavdija Bizjak, 

kasneje jo je nadomestila Andreja HAUPTMAN in izvajalke učne pomoči. 
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4.3  AKTIVNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

STROKOVNI 
DELAVCI 

Poučevanje:  DRUGE ZADOLŽITVE 

Barber Rojc Janja Matematika, matematika v stroki 

Tajnik  ŠMK za poklicno maturo,  vodja aktiva naravoslovje, razredničarka, pomoč dijakom z odločbo, priprava dijakov 
na matematično tekmovanje, organizacija šolskega tekmovanja,  izvedba delavnic  za osnovne šole-promocija, prevzem 
aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, organiziacija in izvedba interesne dejavnosti (ŠC, knjižnica, e-
hiša), aktivno sodelovanje v času inventure, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v 
komisijah, spremstvo dijakov na ekskurziji, udeležba sestankov študijskih skupin ter izobraževanj v ponezavi s poklicno 
maturo in predmetom poučevanja, koordinatorica za izvedbo raziskave PISA, skrb za kabinet, oglasne deske, nadzor in 
članstvo v komisijah 

Bavčar Janja 
Živilstvo, slaščičarstvo: DES, TPE, 
OPE, DIS, SLA,SLD, ČOK, PRŽ, 
POG, ŽTE 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, članica komisije za kakovost, vodja PUZ-a slaščičarstvo, izvedba delavnic za 
osnovne šole - promocija, izobraževanje in izvedba izpitov za odrasle izobraževalce, mentorica več projektnih nalog  za 
POM, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, predstavitev poklica slaščičar in živilsko-
prehranski tehnik, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija, vodenje in  spremstvo dijakov na ekskurzijah, redno 
izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje v študijski skupini, sodelovanje pri pripravi pol za poklicno 
maturo, nadzor in članstvo v komisijah, skrb za kabinet, oglasne deske in učilnico 12 

Bizjak Irena Vrtnarstvo: CIA, OHR, POR, UZP 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, organizacija ekskurzij za vrtnarje,  organizacija, vodenje in spremstvo dijakov na 
enodnevnih in večdnevni ekskurziji, koordinacija predavanj za zunanje izvajalce,  izvedba delavnic za osnovne šole – 
promocija, izobraževanje odraslih, skrb za park in okrasne rastline na šoli, mentorica tekmovanj na področju hortikulture, 
vsakotedenska udeležba na aktivu kmetijstvo,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, redno 
opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, priprava in zbiranje materiala za izvajanje praktičnega pouka (v naravi), 
nadzor in članstvo v komisijah, sodelovanje pri izvedbi inventure, udeležba na seminarjih, tržna dejavnost, priprava 
šolskih gradiv, mentorica seminarskih nalog za ZI 

Bizjak Klavdija  
Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami in delo z dijaki posebnimi potrebami, svetovalna delavka v dijaškem 
domu, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, udeležba na sestankih aktiva, PUZ-ih, 
sodelovanje pri izobraževanju mentorjev PUD, izvedba dela interesnih dejavniosti: zdravstvena vzgoja  

Bratož Ingrid 
Praktični pouk vrtnarstva: DVR, 
ORP  

Vrtnarka na šolskem posestvu,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, udeležba na tedenskih 
sestankih aktiva in drugih sestankih, izobraževanje na področju vrtnarstva, izvedba delavnic za osnovnošolce, vodja 
vrtnarske postaje,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelovanje pri izvedbi inventure 

Bratož Kristjan 
Praktični pouk kmetijstva: KPR, 
KLE, VIN, SVI, traktorske vožnje 

Vinar in vinogradnik na šolskem posestvu, skrb za šolski vinograd, vodenje pri obnovi vinograda na Marku, vodenje 
tečaja VDT, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, udeležba na tedenskih sestankih aktiva in 
drugih sestankih, izobraževanje na področju varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki, izvedba traktorskih 
voženj – inštruktor F kategorije, izvedba delavnic, redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, mentor 
projektnih nalog za POM, skrb za urejenost degustacijske sobe in šolke kleti, nadzor in članstvo v komisijah, sodelovanje 
pri izvedbi inventure, izobraževanja  

Colja Živa Športna vzgoja 

Razredničarka, organizacija športnih dni in medrazrednih tekmovanj, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, izvedba 
delavnic za osnovne šole,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat, redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za 
dijake, priprave na tekmovanja in mentorstvo dijakom na tekmovanjih ter organizatorica šolskig šoportnih iger, članica 
delovne skupine konzorcija biotehniških šol Slovenije – tekmovanja v stroki in športna tekmovanja, izobraževanja, 
izvedba dela interesnih dejavniosti: zdravstvena vzgoja;  sodelovanje v študijski skupini,  nadzor in članstvo v komisijah, 
sodelovanje pri izvedbi inventure   

Černe Gec Nežka Slovenščina, slovenščina v stroki 

Zborovodja šolskega pevskega zbora,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat, organizacija šolskih prireditev,  
priprava internega gradiva za zaključni izpit, nadzor in članstvo v komisijah, zapisničarka, priprava dijakov na 
tekmovanje – Cankarjevo priznanje,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  sodelovanje pri izvedbi 
inventure 
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Černilogar Greta 
Moduli podjetništva, trženja, 
naravovarstva: EKO, OPP, PIT, 
TRR, VOTR , PSK 

Razredničarka,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat ,  priprava internega gradiva za POM, nadzor in članstvo v 
komisijah,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, izobraževanje odraslih in izvedba izpitov za odrasle 
izobraževalce, promocija šole,  skrb za urejenost oglasne deske in učilnice 6, referat na konferenci EDUVISION 2017, 
sodelovanje z pridelovalci in predelovalci v regiji 

Čopi Vladimir  
Vzgojitelj v dijaškem domu, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, izvedba aktivnosti znotraj 
Domiade,  odgovoren za špotne aktivnosti v dijaškem domu,  sodelovanje pri izvedbi inventure 

Debeljak Hlebec 
Helena 

 
Svetovalna delavka, koordinator DOV, ID in promocije poklicev, skrb za urejenost kabineta in oglasne deske, 
sodelovanje v šolskem pevskem zboru 

Drašček Jasna  

Vzgojiteljica in vodja vzgojiteljev v dijaškem domu, skrb za okolico dijaškega doma,  članica delovne skupine konzorcija 
biotehniških šol Slovenije – tekmovanja v stroki in športna tekmovanja, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, prevzem 
aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, skrb za urejenost kabineta in priročne kuhinje, izvedba 
aktivnosti znotraj Domiade, sodelovanje pri izvedbi inventure 

Drekonja Severin Slovenščina 
Razrednik, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat, organizacija šolskih prireditev,  nadzor in članstvo v komisijah,  
redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  sodelovanje pri izvedbi inventure, lektoriranje gradiv, oblikovanje 
šolskih publikacij, brošur, etiket, skrb za urejenost kabineta 

Drešček Marija 
Modul živilstva,gostinstva in 
naravovarstva: EAM, HIP, OBP, 
OGO, PID, TAŽ, ŽMB  

Izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, izobraževanje odraslih in izvedba izpitov za odrasle izobraževalce, 
mentorica projektnih nalog  za POM,  sodelovanje pri pripravi pol za poklicno maturo, prevzem aktivnosti na dnevu 
odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija ekskurzij, vodenje in spremstvo 
dijakov na ekskurzijah, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v komisijah, 
organizatorka šolske prehrane, vodja PUZ-a živilsko prehranski tehnik, priprava internega gradiva za potrebe pouka in 
POM, urejanje oglasnih desk, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, skrb za urejenost laboratorija in kabineta 

Ferfolja Vidič  Erika Italijanščina 
Prevodi (italijanski jezik), prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v komisijah, urejanje oglasnih desk 

Florjančič Mateja 
Praktični pouk modulov 
slaščičarstva 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, izvajalka PUD-a,  mentorica dijakom na tekmovanju GTZ,  izvedba delavnic za 
osnovne šole - promocija, izobraževanje odraslih in izvedba izpitov za odrasle izobraževalce, mentorica seminarskih 
nalog za ZI in izvedba praktičnega dela ZI, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija ekskurzij ter vodenje in spremstvo dijakov na ekskurzijah, redno izvajanje 
nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje v študijski skupini,  nadzor in članstvo v komisijah, urejanje oglasnih 
desk, izobraževanje s področja stroke: slaščičarstvo, skrb za urejenost slaščičarske delavnice  

Goljevšček Čargo 
Karmen 

Kemija, biologija, naravoslovje, 
ekosistemi, tehnološki postopki v 
živilstvu 

Razredničarka, sodelovanje v projektu Zdrava šola, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu , 
organizacija in izvedba interesnih dejavnosti, skrb za terarij, priprava internega gradiva za dijake, udeležitev na 
sestankih študijske skupine in priprava internega gradiva za POM, spremstvo dijakov na večdnevnih ekskurzijah, 
organizacija in izvedba enodnevne strokovne ekskurzije, sodelovanje v šolskem pevskem zboru,  nadzor in članstvo v 
komisijah,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelovanje pri izvedbi inventure, urejanje oglasnih 
desk in učilnice 13,  izvedba delavnic za osnovnošolce - promocija 

Grmek Petra Angleščina 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, spremstvo dijakov na ekskurziji, priprava internega gradiva za pouk, prevzem 
aktivnosti na dnevu odprtih vrat, prevodi šolskih člankov, tajnik ŠK za zaključni izpit, mentorica tekmovanj (angleški 
jezik), nadzor in članstvo v komisijah,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  sodelovanje pri izvedbi 
inventure, urejanje oglasnih desk in kabineta 

Hauptman Andreja  

Vzgojiteljica in vodja vzgojiteljev v dijaškem domu, v drugi polovici decembra je prevzela koordinacijo otrok s posebnimi 
potrebami (nadomešča Klavdijo Bizjak) sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev,  prevzem aktivnosti na dnevu 
odprtih vrat in informativnem dnevu, izvedba aktivnosti znotraj Domiade,  skrb za kabinet in oglasno desko, sodelovanje 
pri izvedbi inventure  

Jandrić Cvetka 
Praktični pouk modulov strežbe in 
kuhanja 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, izobraževanje odraslih in izvedba 
izpitov za odrasle izobraževalce, mentorica seminarskih nalog za ZI in izvedba praktičnega dela ZI, prevzem aktivnosti 
na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, predstavitev poklica gastronom-hotelir, organizacija ekskurzij, vodenje in 
spremstvo dijakov na večdnevni in enodnevni ekskurziji, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  
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sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in članstvo v komisijah, urejanje oglasnih desk in učilnice strežbe, vodja PUZ-a 
gastronom-hotelir, sodelovanje v študijski skupini in na izobraževanjih s področja stroke 

Kobal Anamarija Matematika, IKT 
Sodelovanje v šolskem pevskem zboru, vodenje aktiva matematikov na ŠCNG, izobraževanje odraslih in izvedba izpitov 
za odrasle izobraževalce,  nadzor in članstvo v komisijah, organizator interesnih dejavnosti,  redno opravljanje 
nadomeščanj in zaposlitev za dijake, skrb za učilnico 8 in kabinet, sodelovanje pri izvedbi inventure 

Kobal Valentina Slovenščina 

Sodelovanje v šolskem pevskem zboru, lektoriranje gradiv, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem 
dnevu, članica komisije za kakovost, urejanje FB in spletne strani šole, priprava na tekmovanje Cankarjevo tekmovanje 
in spremstvo  na tekmovanje, priprava izpitnih pol za ZI,  redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  
sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in članstvo v komisijah 

Kofol Tomaž 
Geografija, družboslovje, 
sociologija, kartiranje, VON 

Razrednik, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat , organizacija in izvedba interesnih dejavnosti, organizacija 
ekskurzij ter spremstvo dijakov na večdnevnih in enodnevnih ekskurzijah, državno prvenstvo - turistični vodnik Ljubljana, 
organizacija kulturnih dogodkov na šoli,  nadzor in članstvo v komisijah,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za 
dijake, sodelovanje pri izvedbi inventure 

Kohn Lidija 
Družboslovje, sociologija, 
zgodovina 

Mentorica dijaške skupnosti, organizatorka novoletnega bazarja Nisi sam, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, 
prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  
sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in članstvo v komisijah 

Krašna Tatjana 
Botanika, pridelava zelenjadnic, 
praktični pouk ORP in KPR 

Nadomeščanje ravnateljice, vodja izobraževanja odraslih (formalno izobraževanje, tečaji), koordinator za dijake s 
pogodbo, izvedba delavnic za osnovnošolce – promocija,  druge promocijske dejavnosti (predstavitev poklicev naše šole 
v lokalnih skupnostih), vodja PUZ-a vrtnar, spremstvo dijakov na ekskurziji, priprava programa pomočnik kuharja, 
pomočnik natakarja za APZ-zavod,  sodelovanje na posvetih in študijskih skupin na področju stroke in izobraževanja 
odraslih, mentor nalog za ZI, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, predstavitev programa 
vrtnar,  nadzor in članstvo v komisijah,  redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelovanje pri izvedbi 
inventure 

Levstek Klara Angleščina 

Razredničarka, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, prevodi besedil v angleščino, šolska prireditev ob evropskem 
dnevu jezikov, pomoč pri organizaciji šolskih dogodkov, izobraževanje na področju stroke,  prevzem aktivnosti na dnevu 
odprtih vrat in informativnem dnevu, priprava na tekmovanje Poliglot in organizacija tekmovanja,  redno izvajanje 
nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in članstvo v komisijah 

Makuc Aleš 
Moduli vinogradništva, vinarstva, 
sadjarstva, čebelarstva, varstva 
rastlin  

Delavnice za osnovnošolce,  mentor in spremlejvalec dijakov na tekmovanje  EWC v Franciji, skrb za šolski čebeljnjak in 
za kolekcijski nasad sadnih vrst na šolske posestvu,  mentor projektnih nalog  za POM,  priprava internega gradiva za 
POM, vodja aktiva kmetijstvo, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu,  redno izvajanje 
nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in članstvo v komisijah, sodelovanje na 
vsakotedenskih sestankih aktiva kmetijstvo 

Malik Tanja 
Moduli slaščičarstva in živilstva: 
KPP, OPE, PRŽ 

organizatorka PUD za področje živilstva, priprava internega gradiva za dijake, izvedba delavnic za osnovnošolce, 
mentor projektnih nalog  za POM, udeležba na seminarju (PUD in dijaki s posebnimi potrebami), udeležba na 
strokovnem izobraževanju,  izobraževanje odraslih, vodja PUZ-a pomočnik v biotehniki in oskrbi, vodja aktiva 
gospodinjstvo, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu,  redno izvajanje nadomeščanj in 
zaposlitev za dijake,   sodelovanje pri izobraževanju mentorjev PUD,sodelovanje pri izvedbi inventure, nadzor in 
članstvo v komisijah 

Mavrič Čefarin 
Alenka 

Moduli naravoslovja, 
naravovarstva in gospodinjstva:   
EAM, EKO, GOS, NAR, OND, 
SIS, VNV, EŽI 

Razredničarka, vodenje projekta  Zdrava šola, priprava internega gradiva za module naravovarstva, izvedba delavnic  za 
osnovne šole - promocija, , mentorica projektnih nalog za POM, priprava internega gradiva za POM, prevzem aktivnosti 
na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija ekskurzij, vodenje in 
spremstvo dijakov na ekskurzijah, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje v študijski skupini,  
nadzor in članstvo v komisijah, vodja aktiva naravovarstvo 

Murenc Savarin 
Elizabeta 

Komunikacija na delovnem mestu, 
OPOK, ANS, ITA 

Izvajalka učne pomoči, prevodi šolskih člankov, članica šolskega pevskega zbora, sodelovanje pri pripravi šolskih 
prireditev, spremstvo dijakov, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat, sodelovanje pri izvedbi inventure, redno 
izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v komisijah 

Nagode Mateja Praktični pouk modulov Razredničarka, delo z dijaki z odločbo,  vodja aktiva živilstvo, izvajalka PUD-a,  sodelovanje na tekmovanju GTZ, vodja 
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slaščičarstva aktiva živilstvo, izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, izobraževanje odraslih in izvedba izpitov za odrasle 
izobraževalce, mentorica seminarskih nalog za ZI in izvedba praktičnega dela ZI, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih 
vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija ekskurzij, vodenje in spremstvo dijakov na 
ekskurzijah, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje v študijski skupini,  nadzor in članstvo v 
komisijah, urejanje oglasnih desk, izobraževanje s področja stroke: slaščičarstvo 

Peršolja Staša Glasbena umetnost Priprava internega gradiva, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake 

Pisk Rutar Andreja 

Praktični pouk modulov 
gastronomije: OGO, PSJ, SGO, 
PRO, PIO 
 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo, izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, priprava in sodelovanje pri 
snemanju promocijskega filma o delu pri pp in druge promocijske dejavnosti (sodelovanje na sejmu AA, v domu 
upokojencev, gostovanje dijakov iz Finske, tekmovanje dijakov na temo mleko), priprava dijakov in sodelovanje na 
tekmovanju GTZ,  izobraževanje odraslih in izvedba izpitov za odrasle izobraževalce, mentorica seminarskih nalog za ZI 
in izvedba praktičnega dela ZI, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, organizacija ekskurzij, vodenje in spremstvo dijakov na večdnevnih in enodnevni ekskurziji, redno izvajanje 
nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v komisijah, urejanje oglasnih desk, sodelovanje v študijski 
skupini in na izobraževanjih ter seminarjih s področja stroke, vodja sktiva gostinstvo 

Poša Ivana 
Naravoslovje, kmetijska pridelava,  
moduli vrtnarstva: ORP, ORV, 
DVR, PRZ 

Razredničarka, delo z dijaki z odločbo,  priprava internega gradiva za POM, koordinatorica delavnic  za OŠ, izvedba 
delavnic za osnovne šole - promocija , prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri 
izvedbi inventure, organizacija ekskurzij, vodenje in spremstvo dijakov na ekskurziji, redno izvajanje nadomeščanj in 
zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v komisijah, predavateljica višje šole 

Prinčič Davis Informatika in IKT, matematika 

Razrednik, organizator dela in izvajalec dela v oljarni in v šolskem oljčniku, izvedba delavnic za osnovnošolce, 
organizacija in spremstvo dijakov na ekskurzijah in drugih ID, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem 
dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v 
komisijah, član sveta zavoda ŠCNG, administrator spletnih učilnic, mentor tekmovanj (matematika) 

Alan Sattler  
Vzgojitelj v dijaškem domu, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, izvedba aktivnosti znotraj 
Domiade in organizator tekem košarke na Rogli, odgovoren za špotne aktivnosti v dijaškem domu,  sodelovanje pri 
izvedbi inventure 

Sirk Karmen  
Knjižničarka, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, 
spremstvo dijakov pri izvajanju ID, članica komisije za kakovost 

Štrancar Metod 
Moduli s področja vodenja del na 
kmetijskem gospodarstvu in 
živinoreje: DRO, GOV, REŽ 

Razrednik, organizator pp,  izvedba tečajev VDT, priprava internega gradiva za POM, izvedba delavnic za 
osnovnošolce,  skrb za živali na šolskem posestvu, vodja PUZ-a kmetijstvo, organizacija in spremstvo dijakov na 
ekskurzijah,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu,  koordinacija izobraževanja mentorjev 
PUD, sodelovanje pri izvedbi inventure,   redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, nadzor in članstvo v 
komisijah 

Tavčar Tjaša 
Moduli s področja živilstva in 
gostinstva: OŽI, OBP, POG, PRŽ, 
TŽP, TPŽ,  ZVHM, ŽMB, ŽTE 

Razredničarka, izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, izobraževanje in izvedba izpitov za odrasle izobraževalce, 
mentorica projektnih nalog  za POM, priprava internega gradiva za pouk, prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in 
informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija in vodenje ter spremstvo dijakov na ekskurzijah, 
redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje v študijski skupini, sodelovanje pri pripravi pol za 
POM, nadzor in članstvo v komisijah 

Ušaj Laura 
Enostavni izdelki za dekoracijo, 
matematika 

Razredničarka, izvajalka učne pomoči, delo z dijaki z odločbo,  izvedba delavnic za osnovne šole - promocija, prevzem 
aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija in vodenje ter 
spremstvo dijakov na ekskurzijah, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake,  nadzor in članstvo v komisijah 

Vidmar Nadica športna vzgoja  

Organizacija športnih dni in medrazrednih tekmovanj, sodelovanje v šolskem pevskem zboru, izvedba delavnic za 
osnovne šole,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat, redno opravljanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, priprave 
na tekmovanja in mentorstvo dijakom na tekmovanjih (šolska, medobčinska), spremstvo dijakov na tekmovanja, 
spremstvo dijakov na mednarodni izmenjavi (Finska), vodenje rekreacije za zaposlene, sodelovanje v študijski skupini,  
nadzor in članstvo v komisijah, sodelovanje pri izvedbi inventure   

Vrh Makarovič 
Rosana 

Pridelava krme in moduli 
naravovarstva: GRA, TOR, VNV, 

Razredničarka, predavateljica na višji šoli, priprava internega gradiva za module naravovarstva, izvedba delavnic  za 
osnovne šole - promocija, skrb za zeliščni vrt ob šoli, mentorica projektnih nalog za POM, priprava internega gradiva za 
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4.4 Poročilo o delu: AKTIV  KMETIJSTVO 

Člani aktiva kmetijstvo:  
Bizjak Irena, Bratož Kristjan, Černilogar Greta,  Krašna Tatjana, Makuc Aleš, Poša Ivana, Štrancar Metod, Miklavčič Velikonja Barbara, Jože Rutar, 
Vrh Makarovič Rosana, Stopar Igor 
 

Zadolžitve 2017/2018: 

• Barbara Miklavčič – koordinacija za izvedbo pouka, organizacija strokovnih ekskurzij 

• Kristjan Bratož - skrb za traktorske vožnje,  vinograd in klet  

• Aleš Makuc - sadovnjak ob šoli, čebelnjak, tekmovanje Europea Wine Championship, organizacija strokovnih ekskurzij 

• Ingrid Bratož - zelenjadarstvo, vrtnarska postaja, prodaja zelenjave 

• Irena Bizjak  - okrasne rastline, parkovne površine, tekmovanje Flora, organizacija strokovnih ekskurzij 

• Ivana Poša - pridelava zelenjave, sodelovanje z OŠ (promocija), organizacija strokovnih ekskurzij 

• Jože Rutar - testiranje škropilnic za nanos FFS 

• Metod Štrancar- urejanje pašnikov, skrb za živali, organizacija strokovnih ekskurzij, tečaji varno delo s traktorjem 

• Rosana Vrh Makarovič – zeliščni vrt, povezava s programom naravovarstveni tehnik, organizacija strokovnih ekskurzij 

• Igor Stopar - vodenje posestva 
 
Na aktivih smo se srečevali vsak delovni petek ob 7.15  
 
Aktiv se je v šolskem letu 2017/18 srečal 34 krat, ko so bile obravnavane različne teme s področja stroke. Člani aktiva so  aktivno prevzeli svoje naloge iz 
področjih, ki jih pokrivajo v posamezni stroki. Vsak član aktiva je prevzel strokovno vodenje področja, ki ga poučuje, ter sodeloval s posameznimi zaposlenimi na 
posestvu in dijaki na dogovorjenem področju.  
 
Člani aktiva so se strokovno izobraževali na različnih področjih. 

POROČILO O DELU AKTIVA KMETIJSTVO za šolsko leto 2017/2018  

SESTANKI AKTIVA 
Aktiv Kmetijstvo se je sestajal enkrat tedensko skozi celotno šolsko leto 2017/2018. Prisotni so obravnavali tekočo problematiko na posestvu:  

- Priprava rastlinjakov na setev in sama setev. 

- Naročila sadik, semen, steklenic, etiket. 

- Problematika gramoznice – pleveli, divjad. 

- Vzdrževalna dela v sadovnjaku, vinogradu. 

- Malo organske mase na njivi pred šolo – posejana gorjušica. 

GNE POM,  prevzem aktivnosti na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, sodelovanje pri izvedbi inventure, organizacija 
ekskurzij, vodenje in spremstvo dijakov na ekskurzijah, redno izvajanje nadomeščanj in zaposlitev za dijake, sodelavanje 
v študijski skupini,  nadzor in članstvo v komisijah 
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- Plan setve in saditve – odločanje o vrstah in sortah. 

- Razpored gostujočih dijakov na posestvu. 

- Razporeditev del preko praznikov. 

- Problematika delovnih strojev in orodij. 

- Problematika ograj, divjadi na Marku. 
Redno se je delala tudi razporeditev učiteljev praktičnega pouka za kmetijske in vrtnarske programe. Glede na zastavljene naloge in cilje se je redno na naslednjem aktivu 
ugotavljalo izvedbo le-teh. 
Aktiva Kmetijstvo se je udeleževala ravnateljica ga. Barbara Miklavčič Velikonja in učitelji ter delavci na posestvu 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Greta Černilogar 

Strokovna vrtnarska ekskurzija Firence, Toskana 11., 12. 10. 2017 

Gostinsko turistični zbor Kranjska Gora 17. 10. 2017 

Kmetijski sejem Verona 1.2.2017 

Kulturni dan, Ljubljana 5. 2. 2017 

Strokovna ekskurzija Ljubljana, Gorenjska 22. 3. 2018 

Irena Bizjak 

Dvodnevnae strokovna ekskurzija v Italijo (Pistoia, Firence) - organizacija in spremstvo. 11.in 12. 10. 2017 

Celodnevna strokovna ekskurzija na Gorenjsko – organizacija in vodenje. 22.3.2018 

Športni dan – spremstvo dijakov - Velika Planina. 4.10..2018 

Udeležba na državnem vrtnarskem tekmovanju Flora v Celju – doseženo prvo mesto. 16.3.2018 

Udeležba na izobraževanju – Trendi v Floristiki – Naklo. 11.3.2018 

Spremstvo dijakov na ŠD – Hala Tivoli – drsanje. 12.2.2018 

Spremstvo dijakov – interesne dejavnosti (gledališče, knjižnica). 26.10.2017 

Ivana Poša 
Strokovna ekskurzija v Ljubljano s 1. in 2.PB razredom: organizacija in spremstvo 12.10.2017 

Strokovna ekskurzija čez Kras na slovensko obalo: ogled Štanjela in Ferrarijevega vrta, Socerb, Portorož in 
znamenitosti Pirana - spremstvo 

11.5.2018 

Aleš Makuc 

Soorganizator in spremljevalec dijakov strokovne ekskurzije v Belgijo in Luksemburg 2. – 6. 5. 2018 

Spremljevalec dijakov 1. KT na strokovni ekskurziji v Slovensko Istro  15. 6. 20018 

Spremljevalec dijakov 2. KT na strokovni ekskurziji na kmetijski sejem v Veroni 1. 2. 2018 

Spremljevalec dijakov 3. KT na mednarodni izmenjavi dijakov v Franciji (Lyon) 2. – 6. 4. 2018 

Tatjana Krašna 

Verona, strokovna ekskurzija  - spremstvo dijakov 1.2.2018 

Drevesnice in vrtnarije Gorenjske strokovna ekskurzija - spremstvo dijakov 22.3.2018 

Ekskurzija Bruselj – spremstvo dijakov 2. – 6. 5. 2018 

Metod Štrancar 

Organizacija strokovne eksurzije v Verono in spremstvo dijakov:  1 KT, 2. KT, 3. KT  1.2.2018 

Priprava ekskurzije za  1. KT v Slovensko Istro 15. 6. 20018 

Športni dan – spremstvo dijakov 12.2.2018 

Spremstvo dijakov – interesne dejavnosti (gledališče Trst) Februar 2018 
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DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Greta Černilogar Delavnice za OŠ, Čiščenje vode 15. 11. 2017 

Bizjak Irena  

Dan odprtih vrat – organiziranje in vodenje delavnice za dijake in starše  30.11. 2017 

Informativni dan – vodenje delavnice in predstavitev programa staršem in osnovnošolcem 9.-10. 2.2018 

Koordiniranje strokovnih  predavanj kluba Gaia in udeležba na popoldanskih predavanjih  2017/18 

Promocija ŠC NG –delavnice za OŠ (5 delavnic) 15.11. 2018 

Delavnice za OŠ Vipava (3 delavnice) 25.5. 2018 

Ivana Poša 

Priprava in sodelovanje na dan odprtih vrat 30.11.2017 

Priprava in sodelovanje na informativni dan 9.2.2018 in 10.2.2018 

Delavnice za OŠ FE NG – 6. razred 30.5.2018 

Koordiniranje in organizacija delavnic za OŠ Šol. Leto 2017/2018 

Koordiniranje in organizacija promocije za OŠ v okviru ŠC NG 17.10.2017 in 15.11.2017 

Aleš Makuc 

Delavnica za dan odprtih vrat Biotehniške šole – čebelarstvo na BIOSu 30. 11. 2017 

Delavnica za informativna dneva – prikaz cepljenja vinske trte 9. in 10. 2. 2018 

Praktični pouk pri izmenjavi dijakov iz Francije  11. 6. 2018 

Tatjana Krašna 

Promocija poklicev – Sežana, stojnica 27.9.2017 

4 delavnice OŠ Solkan – sušenje sadja 2.10.2017 

Promocija poklicev – Ajdovščina, stojnica 24.10.2017 

Sodelovanje na dnevu odprtih vrat 30.11.2017 

Informativni dan  - predstavitev programa vrtnar 9.in 10.2.2018 

Delavnice za CIRIUS - VIPAVA 26.3.2018 

4 delavnice OŠ Miren – sušenje sadja 19.4.2018 

1 delavnica OŠ Vipava – vegetativno razmnoževanje 25.5.2018 

Metod Štrancar 

Dan odprtih vrat Biotehniške šole 30. 11. 2017 

Informativni dan – vodenje po šoli, predstavitev programa 9.  2. 2018 

Sodelovanje pri koordinaciji  izmenjava dijaki iz Francije 5.6 do 20. 6. 2018 
 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Greta Černilogar 

Podjetniška zgodba za dijake, Naselje Pesakrompir, Iztok Franko 29. 9. 2017 

Vzgoja in izobraževanje za predanost trajnostnemu razvoju – sodelovanje s prispevkom na mednarodni 
konferenci Eduvision 

30. 11. 2017 

Izobraževanja (Šola za ravnatelje) na temo komunikacije Šol. Leto 2017/2018 

Mentorstvo dijakom na podjetniškem tekmovanju Popri April 2018 

Koraki do uspeha, organizacija obiska snemanja oddaje, Radio Robin, 3 KT 12. 6. 2018 
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Vodenje aktiva Kmetijstvo 2017/2018 Šol. Leto 2017/2018 

Usposabljanje - Spodbujanje podjetnosti in podjetništva za razvoj ključne kompetence samoiniciativnost in 
podjetnost, CPI 

Avgust/september 2017: 21., 22. 
8., 6., 26. 9. 2017 

Mentorstvo dijakom pri projektnih nalogah poklicne mature Šol. leto 2017/18 

Irena Bizjak 

Vzgoja in prodaja balkonskega cvetja ter okrasnih rastlin Februar -junij 

Mentorstvo dijakom pri izdelavi projektnih nalog April-maj 2018 

Skrb za urejenost šolske okolice 2017/2018 

Mentorstvo dijakom pri pripravi zaključnih nalog April, maj, junij 2018 

Izvajanje neplačanih izpitov za dijake s pogodbo 2017-18 

Izpiti za odrasle udeležence izobraževanj  2017/18 

Spremstvo dijakov v Slovensko narodno gledališče v Trst Februar 2018 

Mentorstvo dijaku na tekmovanju –buče in bučno olje (Maribor) April 2018 

Športne medrazredne igre - spremljevalec 26.1.2018, 29.1.2018 

Snemanje za oddajo Na vrtu (RTV Maribor) Marec 2018 

Skrb za nabavo materiala za PP – Dar Koper 12.11.2017 

IVANA POŠA 

Koordinator Interreg projekta CONA 1.9.2017 do 31.3.2020 

Izobraževanje odraslih Šol. leto 2017/18 

Mentorstvo dijakom pri projektnih nalogah poklicne mature in zaključnim nalogam program vrtnar Šol. leto 2017/18 

Aleš Makuc 

Mentorstvo dijakom pri projektni nalogi poklicne mature in zaključnem izpitu Šol. leto 17/18 

Priprava dijakov na mednarodno vinogradniško vinarsko tekmovanje EUROPEA 2018 (Novo Mesto) Šol. leto 17/18 

Spremstvo dijakov in sojenje na mednarodnem vinogradniško vinarskem  tekmovanju EUROPEA 2018 
(Novo Mesto) 

26. – 30. 4. 2018 

Urejanje in oskrbovanje šolskega čebelnjaka Šol. leto 17/18 

Urejanje in oskrbovanje šolskega sadovnjaka Šol. leto 17/18 

Izobraževanje: Novi problemi v zdravstvenem varstvu zelenjadnic (predavanje, Marko Devetak, KGZ NG 
 

Priprava in izvedba predavanja za MIC Nova Gorica - Čebelarstvo jan., feb. 2018 

Priprava in izvedba predavanja za MIC Nova Gorica - Vinarstvo jun. 2018 

Tatjana Krašna 

Priprava gradiva - Raz. aktivnosti na področju izpopolnjevanja  za potrebe dela v letu 2017 September, oktober 2017 

Projekt z zavodom za zaposlovanje - usposabljanje za Pomočnik kuharja  Januar-julij 2018 

Vodja PUZ-a VRTNAR Šolsko leto 2017/2018 

Posvet Izobraževanje odraslih na srednjih šolah Ljubljana 11.6.2018 

Mentorstvo dijakom pri pripravi zaključnih nalog April, maj, junij 2018 

Snemanje za oddajo Na vrtu (RTV Maribor) Marec 2018 

Metod Štrancar 

Vodja PUZ Kmetijski tehnik 2017/18 

Predavatelj varnega dela z traktorjem in traktorskimi priključki 2017/18 

Član strokovnega odbora za šolstvo, svetovanje, raziskave, in razvoj pri kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije 

2017/18 
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Greta Černilogar, vodja aktiva kmetijstvo 

4.5 Poročilo o delu: AKTIV ŠPORNE VZGOJE 
➢ Člani ožjega strokovnega aktiva: Nadica Vidmar, Živa Colja 

➢ POROČILO O DELU AKTIVA ŠPORT za šolsko leto 2017/2018 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 5.9.2017 Nadica Vidmar, Živa Colja Plan dela in usklajevanje LDNja  

2 18.9.2017, 25.9.2017 Nadica Vidmar, Živa Colja Jesenski športni dan 

3 
Enkrat tedenski sestanki v času od 
septembra 2017 do maja 2018 

Nadica Vidmar, Živa Colja Medrazredno tekmovanje v igrah z žogo, razno  

4 23.1.2018, 30.1.2018, 5.2.2018 Nadica Vidmar, Živa Colja Zimski športni dan 

5 25.4.2018, 31.5.2018 Nadica Vidmar, Živa Colja Pregled dela 

6 Od 28.6.2018 do 06.07.2018 Nadica Vidmar, Živa Colja Poročila 2017/2018, plan dela 2018/2019, interesne dejavnosti 2018/19 

7 4.9.2017, 25.4.2018, 16.5.2018 Nadica Vidmar, Živa Colja Sestanek aktiva profesorjev ŠVZ ŠC NG 

 

TABORI, EKSKURZIJE 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba jesenskega športnega dne (pohod)  4.10.2017 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba celoletnega športnega dne (igre z žogo) 
26.1.2018, 29.1.2018, 26.2.2018 
1.3.2018 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba zimskega športnega dne  12.02.2018 

DAN DEJAVNOSTI, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nadica Vidmar, Živa Colja Lasna dekoracija v barvi oljke (dijakinje) 30.11.2017 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Član strokovnega odbora za perutninarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 2017/18 

Vodenje projekta – usposabljanje mentorjev dijakom na PUD 2017/18 

Mentor dijakom pri projektnih nalogah poklicne mature 2017/18 

Izobraževanje odraslih 2017/18 

Urejanje pašnika in oskrba živali 2017/18 

Pridobivanje licence za predavatelja VDT Marec 2018 

Izobraževanje za strokovno področje reje koz Rodica Januar  

Študijska skupina Živinoreja Oktober 2017 

Nadgradnja strokovnih in pedagoških znanj – Študijska skupina– prehrana in krmljenje prežvekovalcev - 
cpi 

Januar 2018 
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Živa Colja Mentorstvo dijakov na ŠŠT (mali nogomet) November - December 2017 

Živa Colja Mentorstvo dijakinj na ŠŠT (mali nogomet) November - December 2017 

Nadica Vidmar Spremstvo in mentorstvo dijakov na mednarodnem športnem tekmovanju v Franciji 19.3.-23.3.2018 

Nadica Vidmar Mentorstvo dijakov na ŠŠT (košarka) November 2017 

Živa Colja Mentorstvo dijakov na ŠŠT (atletika) Maj 2018 

Nadica Vidmar Mentorstvo dijakinj na ŠŠT (atletika) Maj 2018 

 
 

                Pripravila: Živa Colja, profesorica športne vzgoje 

 

  

4.6 Poročilo o delu: AKTIV  DRUŽBOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA DRUŽBOSLOVJE za šolsko leto 2017/2018  

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 
15. 11. 
2018 

Nežka Černe Gec, Severin Drekonja, Petra Grmek, Valentina Kobal, Lidija Kohn, Tomaž 
Kofol, Klara Levstek, Elizabeta Murenc Savarin  Dan odprtih vrat, bazar, proslava ob dnevu samostojnosti 

2 9. 5. 2018 
Nežka Černe Gec, Severin Drekonja, Petra Grmek, Valentina Kobal, Lidija Kohn, Tomaž 
Kofol, Klara Levstek, Elizabeta Murenc Savarin Strokovna ekskurzija kolektiva na Koroško (ob dnevu šole) 

3 
20. 6. 
2018 

Nežka Černe Gec, Severin Drekonja, Petra Grmek, Valentina Kobal, Lidija Kohn, Tomaž 
Kofol, Klara Levstek Delovna obveza, plan dela za 2018/19 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nežka Černe Gec, Valentina 
Kobal, Tomaž Kofol, Klara 
Levstek 

Organizacija in udeležba na strokovni ekskurziji – Koroška Maj in 8.6.2018  

Lidija Kohn Udeležba na strokovni ekskurziji – Koroška  8.6.2018 

Nežka Černe Gec Izmenjava Erasmus plus (Estonija) 8. – 13. 4. 2018 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Lidija Kohn 

Organizatorka šolskega BAZARja  30.11.2017 

Ponovitev šolskega BAZARja v manjšem obsegu  7.12.2017 

Sodelovanje pri realizaciji INFORMATIVNEGA DNEVA  9.2.2018 in 10.2.2018 

Severin Drekonja Oblikovanje in tisk zgibank za promocijo šole November 2017, januar 2018 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 
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Lidija Kohn 

Članica pevskega zbora 2017/18 

Mentorica dijaške skupnosti 2017/18 

Sodelovanje na šolski  proslavi – Dan samostojnosti in enotnosti  22.12.2017 

Sodelovanje na proslavi pred Dnevom državnosti  22.6.2018 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva, skrb za obletnice 2017/2018 

Nežka Černe Gec 

Vodja pevskega zbora 2017/18 

Oblikovalka prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti 22.12.2017 

Sodelovanje v proslavi pred Dnevom državnosti 22. 6. 2018 

Izobraževanje: Književnost na filmu  30. 9. 2017, 11. 10. 2017 

Izobraževanje: Junijsko izobraževanje – slovenščina za tujce 27. in 28. 6. 2018 

Primorski slovenistični dnevi (Sežana – predstavitev tekmovanja Književnost na filmu)) 6. 4. 2018 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Mentorica za Cankarjevo priznanje (1 zlato priznanje, 3 srebrna priznanja) 2017/18 

Soorganizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje  

Popravljanje nalog na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje  

Mentorica na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik – Književnost na filmu 6 (film Sin) November - januar 

Moderacija navodil za slovenščino – spomladanski izpitni rok PM 2018 (Lj, RIC) 1.6. 2018 

Sodelovanje pri oblikovanju kviza ob evropskem dnevu jezikov September 2017 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Priprava glasbenega programa in obisk Doma upokojencev Nova Gorica  

Valentina Kobal 
  

Članica pevskega zbora 2017/18 

Mentorica za Cankarjevo priznanje (3 srebrna priznanja) 2017/18 

Soorganizacija šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje  

Popravljanje nalog na regijskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje  

Članstvo v Državni komisiji za Cankarjevo tekmovanje (priprava razpisa, priprav nalog na vseh treh 
stopnjah, vrednotenje na državnem tekmovanju) 

 

Mentorstvo dijakom na natečajih (Mala Veronika, Kratka zgodba metaFORA, Kratka zgodba za tretje 
tisočletje, Domijada 2018) 

 

Sodelovanje na šolski  proslavi – Dan samostojnosti in enotnosti 22. 12. 2017 

Sodelovanje na proslavi pred Dnevom državnosti 22. 6. 2018 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Oblikovanje in urejanje nove spletne strani šole in facebook-a šole 2017/18 

Članstvo v šolski komisiji za kakovost (udeležba na dveh seminarjih na MIC-u, priprava in analiza nalog za 
kolektiv) 
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Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Severin Drekonja 

Mentor za Cankarjevo priznanje  2017/18 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Oblikovanje zgibank za promocijo šole November 2017, januar 2018 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Jezikovni pregled ene številke šolskega časopisa  

Član šolske komisije za POM  

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Petra Grmek 

Mentorica za angleško tekmovanje Poliglot 3 in Poliglot (1 srebrno priznanje, 3 bronasta priznanja) Februar 2018 

Organizacija šolskega tekmovanja Poliglot 3 in popravljanje pol 15. 2. 2018 

Udeležba na maturantskem plesu 16. 3. 2018 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Prevajanje prilog zaključnih ter maturitetnih spričeval  

Tajnica zaključnih izpitov  

 Tomaž Kofol 

Izobraževanje (Koper): Vodni viri v zaledju Kopra 2. 3. 2. 2018 

Oblikovalec prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti 22. 12. 2017 

Oblikovalec proslave pred Dnevom državnosti 22. 6. 2018 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Elizabeta Murenc Savarin 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Sodelovanje pri oblikovanju kviza ob evropskem dnevu jezikov September 2017 

Udeležba na maturantskem plesu 16. 3. 2018 

Sodelovanje na šolski  proslavi – Dan samostojnosti in enotnosti 22. 12. 2017 

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

Klara Levstek 

Izpolnjevanje dveh vprašalnikov: Raziskava TALIS (mednarodna raziskava o poučevanju in učenju), 
raziskava o zaznavanju nasilja nad učitelji in ravnatelji 

Marec 2018, april 2018 

Mentorica za angleško tekmovanje Poliglot (3 bronasta priznanja, 2 udeleženki na državnem t.) Februar, marec 2018 

Organizacija šolskega tekmovanja Poliglot 3 in popravljanje pol 15. 2. 2018 

Mentorica na natečaju za najboljši haiku v angleščini (1 nagrada) November 2017 

Oblikovanje kviza ob evropskem dnevu jezikov September 2017 

Sodelovanje na šolski  proslavi – Dan samostojnosti in enotnosti 22. 12. 2017 

Sodelovanje na proslavi pred Dnevom državnosti 22. 6. 2018 

Udeležba na maturantskem plesu 16. 3. 2018 

Sestanek aktiva anglistov na ŠC 26. 6. 2018 
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Obisk Doma upokojencev Nova Gorica in sodelovanje v glasbenem programu  

Prevajanje prilog zaključnih ter maturitetnih spričeval  

Popravljanje angleških abstraktov projektnih nalog od posameznih dijakov  

Vodenje aktiva družboslovja  

Članica šolske komisije za POM  

Oblikovanje kulturnega programa na srečanjih članov kolektiva  

 
                                      
4.4 Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOSLOVJE za šolsko leto 2017/2018 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 24.8.2017 Čargo, Kobal, Prinčič, Barber Plan za novo šolsko leto 

2 3.3.2018  Kobal, Prinčič, Barber Izvedba matematičnega tekmovanja (Kenguru) 

3 15.3.2018  Čargo, Barber Organizacija ekskurzije v LJ (Muzej iluzij in reaktor v Podgorici) 

4 20.6.2018 Čargo, Kobal, Prinčič, Barber Plan za naslednje šolsko leto 

 

TABORI, EKSKURZIJE 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen Goljevšček Čargo 

Strokovna ekskurzija na Češko – Organizacija in spremstvo dijakov  7.,8. in 9. sep 2017 

Organizacija in spremstvo dijakov za predavanje na temo varnost v prometu ter ogled zbirke motorjev znamke 
Tomov  na TŠC-ju za dijake 1KT in 1NT (predavatelj Miran Mozetič) 

23.10.2017 
13.11.2017 

Ekskurzija v Ljubljano (Muzej iluzij in reaktor v Podgorici) – organizacija in spremstvo 11.april 2018 

Spremstvo dijakov na jesenskem in zimskem športnem dnevu 
3.oktober 2017 
12.februar 2108 

Janja Barber  
Rojc 

Ekskurzija v Ljubljano (Muzej iluzij in reaktor v Podgorici) – organizacija in spremstvo 11. 4. 2018 

Spremstvo dijakov na zimskem športnem dnevu 12. 2. 2108 

Spremstvo dijakov na medrazrednih igrah 26. 1. 2018 

Davis Prinčič 

Spremstvo dijakov na zimskem športnem dnevu 12. 2. 2108 

Spremstvo dijakov na medrazrednih igrah 26. 1. 2018 

Ekskurzija v Verono: Fieragricola 1.2.2018 

Ekskurzija v Belgijo in Luxembourg 2.5.  - 6.5. 2018 

DAN DEJAVNOSTI, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen Goljevšček Čargo Delavnice za OŠ Miren – Mikroskopiranje rastlinskih celic (4 delavnice) 19.12. 2017 
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Delavnice za OŠ Miren – Mikroorganizmi - koristni organizmi (2x) 19.4.2018 

Dan odprtih vrat – delavnice na temo polifenoli v oljčnem olju (CEL DAN) 30.11.2017 

Informativni dan -  delavnice : Dokaz beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob (ZJUTRAJ IN POPOLDAN) Petek, 9.2.2018 

Davis Prinčič 

Delavnice za OŠ: pridobivanje oljčnega olja November 2018 

Dan odprtih vrat – delavnica: senzorično ocenjevanje oljčnega olja (CEL DAN) 30.11.2017 

Vodenje in pomoč pri organizaciji novinarske konference ob svetovnem dnevu oljke 23.11.2017 

Anamarija Kobal DOV - priprave in obisk doma upokojencev;  30.11.2017 

PROJEKTI 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen Goljevšček Čargo Zdrava šola Celo šolsko leto 2017/2018 

Janja Barber Rojc Koordinatorka na šoli za mednarodno raziskavo PISA  Celo šolsko leto 2017/2018 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen Goljevšček Čargo 

Spraševalka na maturi - naravovarstvo  Junij 2016 

Nadzorna pri pisnem delu mature 
Sobota 2. junij 
Torek 12. junij 

Urejanje panojev v učilnici in pred učilnico 13 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Priprava šestih skript za pouk kemije in bilogije 1.letnik SSI, za TPŽ 4.letnik program PTI, za biologijo 4. in 
5.letnik program PTI , mikrobiologija za 3 letnik SSI in EAM 4. letnik program SSI 

Avgust, september 2017 

Hranjenje kače 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Priprava vprašanj in izpitnih listkov za poklicno maturo 2018 -NAR Avgust, september 

Študijsko srečanje za učitelje naravoslovja  Ljubljana - Biotehniška fakulteta 20.8.2017 

1. študijsko srečanje NARAVOVARSTVO , na CPI-ju Ljubljana 5. oktober 2017 

Nadgradnja strokovnih znanj na področju naravovarstva (CPI Ljubljana) 6.april 2018 

Izobraževanje: Konferenca učiteljev naravoslovja v Laškem  26.in 27. 1o.2017 

Janja Barber Rojc 

Organizacija šolskega tekmovanja za matematiko Kenguru za SSI Marec 2018 

Predsednik ocenjevalne komisije šolskega tekmovanja za matematiko Kenguru za SSI, ocenjevanje nalog Marec 2018 

Priprava dijakov na regijsko tekmovanje za mat. Kenguru Marec, april  2018 

Član izpitnega odbora za POM (TAJNIK POKLICNE MATURE) 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Sodelovanje v šolskih izpitnih komisijah (Spraševalec-MAT in član) 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Priprava vprašanj in izpitnih listkov za poklicno maturo 2018 -MAT 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Ocenjevalec na poklicni maturi - MAT 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Delo z nadarjenimi dijaki Preko celega šolskega leta 
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2017/2018 

Študijska skupina za matematiko v Ljubljani 21.8.2017 

Davis Prinčič 

Organizacija šolskega tekmovanja za matematiko Kenguru za SPI Marec 2018 

Predsednik ocenjevalne komisije šolskega tekmovanja za matematiko Kenguru za SPI, ocenjevanje nalog Marec 2018 

Priprava dijakov na regijsko tekmovanje za mat. Kenguru Marec, april  2018 

Sodelovanje na videokonferencah o poučevanju naravoslovja 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Sodelovanje v šolskih izpitnih komisijah ( član) 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Priprava vprašanj in izpitnih listkov za poklicno maturo 2018 -MAT 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami 
Preko celega šolskega leta 
2017/2018 

Študijska skupina za matematiko v Ljubljani 21.8.2017 

Delavnica: zimska rez oljk - Mark 14.3.2018 

Delavnica: oljčna muha -Brda 26.6.2018 

Mednarodna konferenca za energetsko varčno razsvetljavo ter vpliv svetlobe na zdravje in kvaliteto 
bivanja – Intra lighting 27.6.2018 

 
Janja Barber Rojc, vodja aktiva naravoslovje 

4.3 Poročilo o delu: AKTIV  ŽIVILSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA: ŽIVILSTVO 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

 23.10.2017 Člani aktiva DOV, razno 

 4.1. 2018 Člani aktiva Informativni dan, ekskurzija, razno 

     1.3.2018 Člani aktiva, svetovalna delavka, ravnateljica Dijaki s posebnimi potrebami, razno 

  10.5.2018 Člani aktiva ZI, matura, nadarjeni dijaki, razno 

    

TABORI, EKSKURZIJE 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

 Nagode Mateja 
  
  

2- dnevna strokovne ekskurzije slaščičarski sejem Rimini, Benetke 23. in 24 1. 2018 

Kulturni dan Trst 7.2. 2018 

Zimski športni dan, Ljubljana 12.2.2018 

Strokovna ekskurzija, kulinarično popotovanje po Prekmurju 12.3.2018 

Športni dan Velika Planina 4.10. 2017 

 Florjančič Mateja 
  
  

2- dnevna strokovne ekskurzije slaščičarski sejem Rimini, Benetke 23. in 24. 1. 2018 

Kulturni dan LJ 5.2.2018 

Zimski športni dan Nova Gorica 12.2.2018 
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Strokovna ekskurzija, kulinarično popotovanje po Prekmurju 12.3.2018 

 Športni dan Kras 4.10. 2017 

 Janja Bavčar 

Organizacija 2-dnevne ekskurzije Rimini 23. in 24.1.2018 

Strokovna ekskurzija Bela krajina - spremstvo 24. in 25.10.2017 

Organizacija 1dnevne ekskurzije Eatly in spremstvo 3.10.2018 

Organizacija 1dnevne ekskurzije GTZ slaščičarji 17.10.2017 

Organizacija  1dnevne ekskurzije na temo Oljke (Koper) in spremstvo  

Strokovna ekskurzija Prekmurje - spremstvo 12.3.2018 

Zimski športni dan  Ljubljana - spremstvo 12.2.2018 

Kulturni dan Trst - spremstvo 7.2.2018 

Tjaša Tavčar 

Soorganizacija in vodenje 2 dnevne strokovne ekskurzije na Dolenjsko-ogled vinske kleti, pivovarne Vezir, sosedske kleti, 
mesarije Gnidica 24. in 25. 10. 2017 

Zimski športni dan  -balinanje                                                                                  12.2.2018 

Kulturni dan Trst 7.2.2018 

Kulturni dan Ljubljana 5.2.2018 

Tanja Malik 

Spremstvo dijakov na  2-dnevni ekskurzije Rimini 23. in 24.1.2018 

Spremstvo dijakom na ekskurziji v Ljubljano in sejem na GZ (PB)                         sept. 

Spremstvo dijakov na  1-dnevni ekskurziji GTZ slaščičarji  17.10.2017 

Spremstvo dijakov na dnevu odrtih vrat Fructal (PB) 6.10.2017 

 Športni dan Gorica in grad 4.10. 2017 

Zimski športni dan  Ljubljana 12.2.2018 

Spremstvo dijakom GH na ekskurziji v Goriška Brda 18.4.2018 

Marija Drešček 

Spremstvo 1dnevne ekskurzije Eatly in spremstvo 3.10.2018 

Soorganizacija in vodenje 2 dnevne strokovne ekskurzije na Dolenjsko-ogled vinske kleti, pivovarne Vezir, sosedske kleti, 
mesarije Gnidica 24. in 25. 10. 2017 

Organizacija za dan odprtih vrat Fructal 6.10.2017 

Zimski športni dan  -balinanje                                                                                  12.2.2018 

Kulturni dan Trst 7.2.2018 

Spremstvo pri ogledu vodarne Mrzlek in čistilne naprave 4NT 27.11.2017 

DAN DEJAVNOSTI, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nagode Mateja 

Delavnice OŠ  5 delavnic 15.11. 2017 

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Delavnice na DOV 30.11.2017 

 Delavnice na Informativnem dnevu 9. in 10.2. 2018 

Delavnice za OŠ -Kozara 1.3.2018 

Organizacija in vodenje delavnice – Pite in zavitki 25.11. 2017 

Predstavitev poklicev za OŠ in delavnice, Sežana 27.9. 2017 

Organizacija in vodenje delavnice – Kruh in pekovsko pecivo 20.1. 2018 

Organizacija in vodenje delavnice – Mini deserti 10.3. 2018 
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Ruska malica, projekt 14.12.2017 

Florjančič Mateja 

Delavnice OŠ Otlica 10.1.2018 

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Delavnice na DOV 30.11. 2017 

Delavnice na Informativnem dnevu 9.2.2018 

Delavnice za OŠ -Kozara 1..3. 2018 

Organizacija in vodenje delavnice – Dekoracija tort  21.10.2017 

Organizacija in vodenje delavnice – Božično pecivo 16. 12 2017 

Organizacija in vodenje delavnice – Pustne dobrote 3.2.2018 

Ruska malica, projekt 14.12.2017 

Tjaša Tavčar 

Delavnice OŠ  Miren-3 delavnice 19.4.2018 

Dan odprtih vrat-Soorganizator ogleda oljarne-predelave oljčnega olja s predavanji za dijake  

Delavnice OŠ Vipava 3 delavnice 25.5.2018 

Janja Bavčar 

Delavnice za nadarjene (OŠ), 4 delavnice 17.10.2017 

Delavnice O Š Miren – 2 delavnici 19.12.2017 

Delavnice O Š Miren – 1 delavnica 19.4.2018 

Predstavitev programa slaščičar na dnevu odprtih vrat  

Predstavitev programa slaščičar na informativnem dnevu 9. in 10.2. 2018 

Tanja Malik 

Delavnice OŠ Solkan – 4 delavnice 2.10.2017 

Udeležba na mednarodna  konferenca EUproVET na MIC-u na ŠC 9.11.2017 

Delavnice na dnevu odprtih vrat na temo oljk 30.11.2017 

Delavnice OŠ Miren – 2 delavnici  19.12.2017 

Predstavitev programa PB na informativnem dnevu 9. in 10.2. 2018 

Delavnice OŠ Miren – 3 delavnici  19.4.2018 

Delavnice OŠ Vipava - 1 delavnica 25.5.2018 

Udeležba na delavnici na temo PUD, Interreg, TRST 31.5.2018 

Marija Drešček 

Organizacija zdravstvenih meritev za dijake 4ŽT 5.9.2017 

Organizacija in izvedba delavnice v okviru novinarske konference Mladi in oljke 23.11. 2017 

Delavnica dopoldne in popoldne za dan odprtih vrat 30.11. 2017 

Delavnica za informativni dan 9.2.2018 

Delavnica za OŠ 2krat 19.4.2018 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

 Nagode Mateja 
  
  

Varstvo pri deli MIC 21.11.2017 

Izobraževanje Alpegel, novi trendi in okusi v slaščičarstvu 21.9.2017 

Peka sladic po naročilu Šol. Leto  17/18 

Priprava sladic za promocijo šole Šol. Leto  17/18 

Sestanki aktiva, Puz-a, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šol. Leto  17/18 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Florjančič Mateja Varstvo pri delu MIC 21.11.2017 
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Izobraževanje Alpegel, novi trendi in okusi v slaščičarstvu 21.9.2017 

Peka sladic po naročilu Šolsko leto 2017/18 

Priprava sladic za promocijo šole Šolsko leto 2017/18 

Sestanki aktiva, Puz-a, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šolsko leto 2017/18 

Tečaj angleščine Jan., feb. 2018 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Tavčar Tjaša 

Izvedba vseh suplenc Šol let 2017-18  

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Izdelava maturitetnih pol iz strokovnega povdročja Šol. Leto 17/18 

Sestanki aktiva, Puz-a, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šol. Leto 17/18 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Sodelovanje v maturitetnih komisijah,mentorstvo projektnih nalog Šol. Leto 17/18 

Janja Bavčar 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Član komisije za kakovost Šol. Leto 17/18 

Priprava in obdelava  maturitetnih pol iz strokovnega področja Šol. Leto 17/18 

Spraševanje in sodelovanje v maturitetnih komisijah Šol. Leto 17/18 

Mentorstvo projektnih nalog POM Šol. Leto 17/18 

Mentorstvo dijakinjam na državnem tekmovanju Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja Šol. Leto 17/18 

Sestanki aktiva, Puz-a, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šol. Leto 17/18 

Tanja Malik 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Sodelovanje v maturitetnih komisijah Šol. Leto 17/18 

Mentorstvo in spraševalec na ZI Šol. Leto 17/18 

Mentorstvo projektnih nalog za 4.predmet na maturi Šol. Leto 17/18 

Somentorstvo dijakinjam na državnem tekmovanju Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja Šol. Leto 17/18 

Sestanki aktiva, vodenje  Puz-a PB, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šol. Leto 17/18 

Udeležba na seminarju Novosti v pekarstvu, Maribor Šol. Leto 17/18 

Marija Drešček 

Vseživljenjska karierna orientacija, delavnice Šol. Leto 17/18 

Izobraževanje odraslih Šol. Leto 17/18 

Spraševanje in sodelovanje v maturitetnih komisijah Šol. Leto 17/18 

Priprava in obdelava  maturitetnih pol iz strokovnega področja živilstvo in naravovarstvo Šol. Leto 17/18 

Mentorstvo projektnih nalog POM Šol. Leto 17/18 

Sestanki aktiva, Puz-a, roditeljski sestanki, pogovorne ure, konference Šol. Leto 17/18 

Organizacija posveta organizatorjev prehrane v šolah iz regije; tema naročila in označevanje ekoloških živil pri malici 17.10. 2017 

Izobraževanje o vzgoji  (Alenka Rebula) 4.9.2017 

Izobraževanje: Kako reformirati osebno in družbeno življenje (Karel Gržan) 17.2. 2018 

Izobraževanje: Upravljanje s čustvi v odnosih (Izidor Gašperlin) 1.3.2018 

Izobraževanje o čustveni izgorelosti (Alenka Rebula) 8.3.2018 

Izdelava oglasne deske 4krat  š.l.2017/18 
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Tečaj francoščine š.l.2017/18 

4.4 Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOVARSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOVARSTVO za šolsko leto 2017/2018  

SESTANKI AKTIVA, PUZa 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 11.9.2017 Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Rosana Vrh M 
Pregled dijakov po razredih, možnost povezovanja vsebin 
različnih modulov pri izvedbi PP 

2 27.6.2018 Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Rosana Vrh M Predlogi za izvedbo OIV, problematika izvajanja PP 

3 11.1.2018 
Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Rosana Vrh M, 
Tomaž Kofol, Klara Levstek, Valentina Kobal, Helena Debenjak Hlebec. Učna problematika določenih dijakov, pedagoške pogodbe. 

4 27.6. 2018 Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Rosana Vrh M Predmetnik, izvajanje PUDa. 

5 1.3, 3.4.2018  Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Rosana Vrh M Poklicna matura. 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Rosana Vrh Makarovič 

Tridnevna strokovna ekskurzija na Češko- spremljevalka, pedagoško vodenje 7. – 9.9.2017 

Terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje 20. – 21.9.2017 

Strokovna ekskurzija v Celje (VSŠ); Celjski sejem elektronike, ogled VSŠ Šentjur, pedagoško vodenje 19.10.2017 

Strokovna ekskurzija – Atotech (4.NT); organizacija in spremstvo, pedagoško vodenje 13.2.2018 

Strokovna ekskurzija – Škocjanske jame (1.,2. in 3.NT); organizacija in spremstvo 22.3.2018 

Strokovna ekskurzija – Otok Cona (Italija), varstvo naravnih vrednot (2. in 4.NT); organizacija in spremstvo, 
pedagoško vodenje 27.3.2018 

Strokovna ekskurzija na Obalo ( VSŠ); organizacija in spremstvo, pedagoško vodenje 6.4.2018 

Strokovna ekskurzija LJ - Živalski in botanični vrt (3.NT); organizacija in spremstvo, pedagoško vodenje 6.6.2018 

Strokovna ekskurzija v Postojno (VSŠ) Center visoke tehnologije, Park vojaške zgodovine, pedagoško vodenje 26.6.2018 

Alenka Mavrič Čefarin 

Tridnevna strokovna ekskurzija na Češko- spremljevalka, pedagoško vodenje 7. – 9.9.2017 

Terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje. 20. – 21.9.2017 

Strokovna ekskurzija – Škocjanske jame (1.,2. in 3.NT); spremstvo, pedagoško vodenje 22.3.2018 

Strokovna ekskurzija – Otok Cona (Italija), varstvo naravnih vrednot (2. in 4.NT);  spremstvo, pedagoško vodenje 27.3.2018 

Strokovna ekskurzija LJ - Živalski in botanični vrt (3.NT); spremstvo, pedagoško vodenje. 6.6.2018 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Rosana Vrh Makarovič 

Delavnice za OŠ – Bogastvo tal ( 4x) 2.10.2017 

Izvedba uporabnice na šoli 17.11.2017 

Dan odprtih vrat- delavnici: Zelišča in olje, Hiške za koristne organizme ( 2x) 30.12.2017 

Delavnice za OŠ Miren- izdelava zeliščne kreme ( 4x) 19.12.2017 



Poročilo Biotehniška šola 2017/2018 Stran 45 
 

Informativni dan – delavnice Interpretacija narave ( 3x) 9. – 10.2.2018 

Delavnice za OŠ Vipava – tla, živ organizem ( 4x) 19.4.2018 

Alenka Mavrič Čefarin 

Delavnice za OŠ – Ekološko osveščen potrošnik ( 4x) 2.10.2017 

Delavnice za OŠ – Eko, promocija  ( 4x) 17.10.2017 

Dan odprtih vrat- delavnici: Kemijska analiza zemlje oljčnika ( 2x) 30.12.2017 

Dan odprtih vrat- predstavitev programa naravovarstvo. 30.12.2017 

Informativni dan: predstavitev programa naravovarstvo. 9. – 10.2.2018 

Delavnice za OŠ– sistematika SIIT ( 4x) 25.5.2018 

IZOBRAŽEVANJE  

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Rosana Vrh Makarovič 

1. Študijska skupina; CPI, LJ – kako sestaviti naloge za maturo 5.10.2017 

Izobraževanje v Mariboru: Jaz, učitelj (Miran Morano)  8.- 9.12.2017 

2. Študijska skupina; CPI, LJ- priprava pol za maturo 24.1.2018 

Izobraževanje na Kumu – Suha travišča 9.5.2018 

Izobraževanje na BIOS-u; Samomor 14.6. 2018 

Alenka Mavrič Čefarin 

Študijska skupina; CPI, LJ – kako sestaviti naloge za maturo 5.10.2017 

Študijska skupina; CPI, LJ- priprava pol za maturo 15.3. 2018 

Študijska skupina; CPI, LJ- priprava pol za maturo 6.4. 2018 

Izobraževanje na Kumu – Suha travišča 9.5.2018 

Izobraževanje na BIOS-u; Samomor 14.6. 2018 

  

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA  

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Rosana Vrh Makarovič 

Sodelovanje v projektu Interreg, mentor. Celo leto 

Sodelovanje v projektu LAS - zelišča Celo leto 

Sodelovanje v projektu OVE in URE za mlade – Visoke grede April – dec. 2018 

Oskrba šolskega zeliščnega vrta Celo leto 

Mentor  6 projektnih nalog. Celo leto. 

Sodelovanje: Predavanje Projekt LIfe, Panovec za 3. NT 18.10.2018 

Vodja aktiva naravovarstvo. Celo leto. 

Alenka Mavrič Čefarin 

Sodelovanje v projektu Interreg Celo leto 

Mentor  6 projektnih nalog. Celo leto. 

Mentor študentki Anji Markič (hospitacije). 19-26. 9.2017 

Sodelovanje z Vodarno Mrzlek, terensko delo. 27.11.2018 

Sodelovanje: Predavanje Projekt LIfe, Panovec za 3. NT 18.10.2018 
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Vodja državnega projekta Zdrava šola. Celo leto. 

Vodja puza naravovarstvo. Celo leto. 

Organizacija in izvedba priprave maturitetnih pol za poklicno maturo. Februar-junij, 2018 

 

 

4.5 Poročilo o delu: AKTIV  GOSTINSTVO 

5 POROČILO O DELU AKTIVA GOSTINSTVO za šolsko leto 2017/2018  

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 7.9.2017 Cvetka  Jandrić, Andrejka Pisk Rutar Plan dela 

2. 5.10.2017 Cvetka  Jandrić, Andrejka Pisk Rutar Promocija za OŠ, Kmečki praznik,  Dan odprtih vrat  

3. 9.11.2017 Cvetka  Jandrić, Andrejka Pisk Rutar Projekt - Ruska malica 

4. 30.1.2018 Cvetka  Jandrić, Andrejka Pisk Rutar Informativni dan 

5. 26.6.2018 Cvetka  Jandrić, Andrejka Pisk Rutar, Martina Cej Plan dela 2018/19 

6. 28.6.2018 Andrejka Pisk Rutar, Cvetka Jandrić Poročilo o delu aktiva 2017/18 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 

Ogled sejma GTZ Kranjska Gora, Planica kot turistični produkt  - organizacija in vodenje 17.10.2017 

Madžarska kuhinja – (organizacija in pedagoško vodenje raziskovalnega tabora na Madžarskem - Budimpešta, 
Višegrad in Blatno jezero ) 25.10. do 27.10. 2017 

Strokovna ekskurzija -  obisk Cankarjevega doma – Glasbena mladina, ogled parlamenta in mesta Ljubljana - 
organizacija in pedagoško vodenje 15.11.2017 

Strokovna ekskurzija v Prekmurje - organizacija in pedagoško vodenje 12.3.2018 

Strokovna ekskurzija v Goriška Brda (Briška kulinarika ogled hiše kulinarike v Šmartnem in Grediča v Ceglem pri 
Medani - organizacija in pedagoško vodenje 18.4.2018 

Andrejka Pisk Rutar 

Madžarska kuhinja – (organizacija in pedagoško vodenje raziskovalnega tabora na Madžarskem - Budimpešta, 
Višegrad in Blatno jezero ) 25.10. do 27.10. 2017 

Strokovna ekskurzija -  obisk Cankarjevega doma – Glasbena mladina, ogled parlamenta in mesta Ljubljana - 
organizacija in pedagoško vodenje 15.11.2017 

Strokovna ekskurzija v Prekmurje –organizacija in pedagoško vodenje 12.3.2018 

Strokovna ekskurzija v Goriška Brda (Briška kulinarika ogled hiše kulinarike v Šmartnem in Grediča v Ceglem pri 
Medani - organizacija in pedagoško vodenje 18.4.2018 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE - izvedba delavnic z aktivnim sodelovanjem učencev OŠ 30.11.2017 
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Delavnice za OŠ Branik (2 delavnici) 22.3.2018 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnih programov-predstavitev programa Gastronom za učence 
in starše, delavnice za učence OŠ 9.2.2018 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnih programov-predstavitev programa Gastronom za učence 
in starše 10.2.2018 

Delavnice za OŠ Fran Erjavec (5 delavnic) 30.5.2018 

Promocija poklicev Sežana 27.9.2017 

Andrejka Pisk Rutar 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE -  izvedba delavnic z aktivnim sodelovanjem učencev OŠ 30.11.2017 

Delavnice za OŠ Miren (4 delavnice) 19.12.2017 

Delavnice za OŠ Branik (2 delavnici) 22.3.2018 

INFORMATIVNI DAN - predstavitev izobraževalnih programov-predstavitev programa Gastronom za učence 
in starše, delavnice za učence OŠ 9.12.2018 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 

Predstavitev šole in poklica GASTRONOM HOTELIR na Kmečkem prazniku v Tolminu 14.10.2017 

Sodelovanje pri projektu - RUSKA MALICA –delavnica za dijake gimnazije NG 14.12.2017 

Predstavitev šole na Pomurskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni 26. – 31.8.2017 

Udeležba na seminarju - MEŠANJE PIJAČ 27.3.2017 

Udeležba na seminarju - MEŠANJE BREZALKOHOLNIH PIJAČ 24.8.2017 

Udeležba na seminarju -Kultura priprave in pitja kave 20.6.2018 

Pomoč pri organizaciji in izvedbi maturantskega plesa 16.3.2018 

Pomoč pri pogostitvah v šolskem letu 2017/18  

Andrejka Pisk Rutar 
  

Predstavitev šole in poklica GASTRONOM HOTELIR na Kmečkem prazniku v Tolminu 14.10.2017 

Sodelovanje pri Svetovnem dnevu oljkarstva  23.11.2017 

Sodelovanje pri projektu - RUSKA MALICA - delavnica za dijake gimnazije NG 14.12.2017 

Mentorstvo dijakom – tekmovanje iz kuharstva- na 64 Gostinsko turističnem zboru Slovenije 17.102017 

Predstavitev šole na Pomurskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni 26. – 31.8.2017 

Udeležba na seminarju - MEŠANJE PIJAČ 27.3.2017 

Udeležba na seminarju - MEŠANJE BREZALKOHOLNIH PIJAČ 24.8.2017 

Udeležba na seminarju -Kultura priprave in pitja kave 20.6.2018 

Pomoč pri organizaciji in izvedbi maturantskega plesa 16.3.2018 

Pomoč pri pogostitvah v šolskem letu 2017/18  
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4.5 POROČILO AKTIVA VZGOJITELJEV ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 

Domska stavba ima 54 dvoposteljnih sob, skupaj 108 ležišč. S šolo si dijaški dom deli: telovadnico,šolsko kuhinjo, jedilnico, knjižnico in učilnice potrebne za 

učenje v popoldanskem času (skupinske in individualne učne ure) 

4.5.1   SESTAVA 

Dijaški dom: V začetku šolskega leta 2017/18 je bilo v dijaški dom vpisanih 109 dijakov. Med šolskim letom sta se v dom vpisali še 2 dijakinji.  Skupaj 111 dijakov. 

 

Med šolskim letom so  je izpisalo 8 dijakov:  

- 1 dijak se je odločil za bivanje v DD Nova Gorica  

- 2 dijaka  sta prekinila šolanje  

- 4 dijaki so se odločili, da bodo bivali doma in se dnevno vozili v šolo  

- 1 dijak se je prepisal v šolo v Koper 

 

Vpisani dijaki so obiskovali srednje šole na:  

- Biotehniški šoli (67 dijakov),  

- ostale šole ŠC Nova Gorica ( 43 dijakov),  

- Gimnazije Nova Gorica (1 dijak)  

 

Na omenjenih šolah so bili vpisani v različne programe.  

Oblikovane so bile štiri vzgojne skupine (vzgojitelji: Vladimir Čopi, Jasna Drašček, Ksenija Pervanja in Alan Sattler)  

 

4.5.2  Učni uspeh 

Po končanem drugem oz. tretjem roku dopolnilnih in popravnih izpitov je bilo od skupno  93 dijakov, ki zaključujejo letnik oz. šolanje: 

- pozitivnih dijakov  93 (90,3 %) 

- negativnih  dijakov 10 (9,7  %) 

7 dijakov , ki so bili negativni so se odločili za ponavljanje izobraževalnega programa. 

3 dijaki niso imeli več možnosti ponavljanja ali so se prepisali na drugo šolo. 

 

4.5.3  Učne ure 

Dijaki prvi letnikov so učne ure obiskovali v dveh  učilnic. Dijaki preostalih letnikov so učne ure preživljali v sobah. V kolikor se je pri določenih dijakih izkazalo, da 

se v sobah ne pripravljajo dovolj kvalitetno na šolske obveznosti, smo v dogovoru s starši in razrednikom  dijaka preselili na učne ure v učilnico. Prav tako so 

imeli dijaki prvih letnikov, ki so se izkazali kot uspešni, možnost, da so v času učnih ur v sobah.  
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Prisotnost na učnih urah je bila redno evidentirana. Dijaki, ki so bili pogosto odsotni na učnih urah, so bili primerno opozorjeni. 

Od oktobra dalje smo uvedli tudi tretjo učno uro, ki je potekala v učilnici med 19h in 20h uro v prisotnosti vzgojitelja. Tretja učna ura je bila obvezna za dijake, ki 

so imeli negativne ocene ali se niso udeležili rednih  učnih ur ( zaradi treningov,…) 

   

Vsi dijaki so imeli na razpolago učno pomoč s strani vzgojiteljev in drugih dijakov, večina jo je tudi sprejela. Z dijaki, ki so imeli pri učenju težave, je bilo 

opravljenih veliko pogovorov z vzgojitelji, svetovalno službo in ravnateljico, z namenom reševanja problema motivacije za učenje ter učnih in osebnih težav. 

Dijake smo po učno pomoč za bolj strokovne predmete napotili tudi v center ŽAREK  v Novo Gorico. Dva dijaka sta pomoč centra Žarek redno koristila. Starši so 

bili z uspehom sproti seznanjeni.  

 

4.5.4  INTERESNE DEJAVNOSTI IN DRUGE AKTIVNOSTI 
V skladu z možnostmi smo se vzgojitelji dogovorili za izvajanje rednih in občasnih aktivnosti. Dijaki so bili seznanjeni, da je  potrebna vsaj ena dejavnost oz. 

aktivnost tedensko. Dijake smo celo leto spodbujali k udeleževanju na organiziranih športnih in kulturnih aktivnostih v dijaškem domu ali izven njega. 

 

Redno izvajane aktivnosti: košarka, nogomet, odbojka, namizni tenis, fitnes, ustvarjalne delavnice, družabne igre, učna pomoč ( prostovoljstvo) , sprehodi. 

 

Ostale aktivnosti in udeležbe na tekmovanjih: 

- Pohodi (na Markov hrib) 

- ustvarjalne delavnice (dan odprtih vrat, novoletno ustvarjanje, informativni dan,…) 

- domsko in regijsko tekmovanje v malem nogometu 

- domsko tekmovanje v odbojki 

- regijsko tekmovanje v namiznem tenisu  

- sodelovanje na Domijadi (literarni natečaj) 

 

Družabna srečanja: vzgojitelji smo s pomočjo dijakov organizirali tudi zabavo s programom ob začetku šolskega leta, za novo leto, piknik za zaključno zabavo, na 

kateri smo razdelili tudi pohvale in nagrade.  

Dan odprtih vrat:  na Biotehniški šoli je bil prisoten en vzgojitelj z najmanj enim dijakom, kjer smo delil zgibanke in ostale informacije. Na Biotehniški šoli  je 

dijaški dom sodeloval tudi s svojo stojnico na bazarju, ker so dijaki DD-ja prodajali izdelke, ki smo jih izdelali v času bivanja v dijaškem domu. Pri ogledu dijaškega 

doma sta sodelovala 2 dijaka dijaškega doma. 

Informativni dan: na šolah (Biotehniška šola, TŠC Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica in Srednja ekonomska šola Nova Gorica) smo izobesili plakat našega 

dijaškega doma in z reklamno-informativnim prispevkom sodelovali na vseh predstavitvah izobraževalnih programov. Razdeljene so bile zgibanke in ostale 

informacije, bodočim dijakom so bile na voljo tudi prijavnice za vpis v dijaški dom. Pri ogledu dijaškega doma sta sodelovala 2 dijaka dijaškega doma.  
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4.5.5 Sestanki aktiva vzgojiteljev in vzgojnih skupin 

Vzgojitelji smo imeli sestanke enkrat mesečno izven delovnega časa oz. večkrat, v kolikor se je izkazala potreba po tem. Na sestankih smo govorili o vzgojni 

problematiki, učnem uspehu ter drugih elementih vzgojnega in organizacijskega dela v dijaškem domu.  

Izvedli smo 8 sestankov vzgojnih skupin (september do maja). Med 18h in 19h uro pa smo imeli dnevne sestanke po 3 vzgojitelji o tekočih problematikah.  

 
4.5.6 Poročilo o delu vzgojne skupine vzgojitelja Alana Sattlerja v šolskem letu 2017/2018 
 
• SESTAVA VZGOJNE SKUPINE 

Vzgojna skupina je štela 28 dijakov: 23  fantov in 5 deklet. Obiskovali so štiri različne srednje šole. Obiskovali so štiri različne srednje šole: BIOS, ERŠ, SPLŠ in 
SETŠ. Predčasno sta se iz dijaškega doma izpisala 2 dijaka, ker sta se odločila za bivanje doma oz. izven dijaškega doma. 1 dijak se je med letom vpisal v 
dijaški dom. 

       Učni uspeh skupine: 88,9% (2 dijaka ponavljata, 1 se je izpisal). 
 

• INTERESNE DEJAVNOSTI  
Na področju športa sem vodil redno vadbo odbojke in namiznega tenisa  v naši telovadnici  in fitnesu pri čemer sem organiziral nekaj prijateljskih tekem. 

Sodeloval sem pri pripravi namiznoteniške ekipe za regijski domski turnir in organiziral regijsko domsko tekmovanje v naši telovadnici. Z ekipo fantov smo 

nastopili  na področnem tekmovanju, kjer smo zasedli 3. mesto.  

 

4.5.7  Poročilo o delu vzgojne skupine vzgojitelja Vladimirja Čopija v šolskem letu 2017/2018 
 

• SESTAVA VZGOJNE SKUPINE 

Vzgojna skupina je štela 28 dijakov. Obiskovali so tri različne srednje šole: BIOS, ERŠ in SPLŠ.  1 dijak se je izseli iz dijaškega doma - zaradi prešolanja na 

Tehniško gimnazijo Koper. 1 dijak se je izseli iz dijaškega doma, ker se je prepisal v novogoriški dijaški dom zaradi treningov v Novi Gorici. 1 dijak se je 

izselil iz dijaškega doma. Od začetka januarja 2018 se je v šolo vozil. 1 dijak je  po poskusnem obdobju enega meseca vožnje v šolo dokončno zapustil 

dijaški dom. 

Učni uspeh skupine:  83% (4 dijaki ponavljajo)  

 

• INTERESNE DEJAVNOSTI  IN  DRUGI DOGODKI 

Na področju športa smo kot vsako leto imeli redno vadbo nogometa. Tedensko sem organiziral  rekreativno vadbo odbojke, občasno pa tudi v  

badmintonu,  žogobrcu,  metu na koš in drugih igrah. Sodeloval sem pri organizaciji regijskega domskega turnirja v namiznem tenisu, ki je bil izveden v naši 

telovadnici. V drugem polletju sem organiziral tekmovanje mešanih ekip v odbojki s sodelovanjem vzgojiteljev ter domsko tekmovanje v malem 
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nogometu. Izpeljal sem spoznavni večer z »ritualnim« sprejemom novincev ter sodeloval  pri izvedbi prednovoletnega praznovanja s kvizom in piknik 

druženja z dijaki ob koncu šolskega leta. 

 
 

4.5.8   Poročilo o delu vzgojne skupine vzgojiteljice Jasne Drašček v šolskem letu 2017/2018 
 

• SESTAVA VZGOJNE SKUPINE 

V vzgojno skupino je bilo vključenih 28 dijakov, od tega 16 fantov in 12 deklet. Obiskovali so 5 različnih srednjih šol: BIOS, SPLŠ, SETŠ, GZŠ in GIM. 2 dijaka 

sta se med letom izpisala iz dijaškega doma. 1 se je odločil za bivanje doma, 1 se je izpisal iz izobraževanja.  

Učni uspeh: 88,9%  (1 dijak ponavlja, 2 dijaka sta morala prekiniti šolanje, ker sta ponavljala)  

 

• INTERESNE DEJAVNOSTI 

Nekaj dijakov je bilo čez celo šolsko leto redno športno aktivnih v dijaškem domu ali zunaj njega. En dijak je bil redno aktiven na področju gledališča. Nekaj 

dijakinj se je občasno udeležilo ustvarjalnih delavnic. Kot vzgojiteljica sem bila zadolžena za ustvarjalne delavnice.  

 

3.8.9  Poročilo o delu vzgojne skupine vzgojiteljice Ksenije Pervanja v šolskem letu 2017/2018 
 

• SESTAVA VZGOJNE SKUPINE 

V vzgojni skupini je bilo 27 dijakov in dijakinj; 4 fantje in 23 deklet. Obiskovali so 3 različne srednje šole: BIOS, ERŠ in GZŠ. 

Učni uspeh skupine: 92,6 %. (2 dijakinji sta pred koncem šolskega leta prekinili izobraževanje)  
 

• INTERESNE DEJAVNOSTI 

Moj prispevek k večji socialni odgovornosti je bil v različnih interesnih dejavnostih.  

K boljši fizični in psihični kondiciji (prosti čas) dijakov sem prispevala s sodelovanjem pri različnih ekipnih športih. Aktivno sem sodelovala pri redni tedenski 

vadbi odbojke, prijateljskem nogometnem turnirju, regijskem tekmovanju v malem nogometu v Vipavi (dosegli 3. mesto). Moja spodbuda je bila tudi pri 

literarnem natečaju, saj sem sodelujočim dijakinjam, poleg motivacije, nudila tudi tehnično podporo.  

Priljubljena interesna dejavnost so bile tudi družabne igre, s katerimi sem dijakom vzbujala navajanje na pravila, sodelovanje in strpnost.  

 

POROČILO O DELU AKTIVA DIJAŠKI DOM za šolsko leto 2017/2018  

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 19.9.17 Barbara Miklavčič V., Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 
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2 18.10.17 Barbara Miklavčič V., Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

3 23.11.17 Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

4 4.1.18 Barbara Miklavčič V., Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

5 22.3.18 Barbara Miklavčič V., Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

6 20.4.18 Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

7 23.5.18 Barbara Miklavčič V., Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

8 26.6.18 Barbara Miklavčič V.,Vladimir Čopi, Ksenija Pervanja, Alan Sattler, Jasna Drašček Vzgojna in učna problematika, delovanje odborov, … 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Vsi vzgojitelji Dan odprtih vrat  

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Vsi vzgojitelji Usposabljanja na temo komunikacije 

 

 

Sestavila Jasna Drašček, vodja vzgojiteljev dijaškega doma 

 

4 ZAKLJUČNI IZPITI 

 
Zimski rok:  čas opravljanja od 5. 2. 2018 – 15. 2. 2018 
Spomladanski rok:  čas opravljanja od 4. 6. 2018 – 15. 6. 2018 
Jesenski rok:  čas opravljanja od 20. 8. 2018 – 29. 8. 2018  
 

NPI, smer: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi  
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok 1 1 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 

spomlad. rok 11 11 100% 3 0 1 0 6 0 1 0 

jesenski rok 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 

skupaj  13 13 100% 4 0 1 0 6 0 2 0 

 
SPI, smer: vrtnar  
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 8 3 37,5% 2 0 1 0 0 0 0 5 

jesenski rok 6 6 100% 0 1 2 1 0 2 0 0 
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skupaj  14 9 64,3% 2 1 3 1 0 2 0 5 

 
SPI, smer: slaščičar 
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 21 20 95,2% 3 2 5 2 5 3 0 1 

jesenski rok 3 2 66.7% 0 0 0 0 0 2 0 1 

skupaj  24 22 91,7% 3 2 5 2 5 5 0 2 

 
SPI, smer: gastronom hotelir 
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 21 20 95,2% 0 3 7 4 5 1 0 1 

jesenski rok 2 1 50% 0 0 0 0 0 0 1 1 

skupaj  23 21 91,3% 0 3 7 4 5 1 1 2 

 
SPI, smer: mesar  
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 3 2 66,7% 0 0 0 0 1 1 0 1 

jesenski rok 2 1 50% 0 0 0 0 1 0 0 1 

skupaj  5 3 60% 0 0 0 0 2 1 0 2 

 
SPI, smer: gospodar na podeželju  
 

 vsi opravili opravili % 5,0 točk 4,5 točk 4,0 točk 3,5 točk 3,0 točk 2,5 točk 2,0 točk ni opravil 

zimski rok // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 

jesenski rok 1 1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 

skupaj  3 1 33.3% 0 0 0 0 0 1 0 2 

 
 

5 POKLICNA MATURA 

 
Statistika pri poklicni maturi, šol. leto 2017/2018 

Zimski rok 2018 (rok 173)  
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Pristopili k PM v zimskem roku 2017: 2 (oba odrasla kandidata opravljata v dveh delih, torej prijavljena vsak samo 2 izpita) 

Opravili PM v zimskem  roku:  1 (1 kand. pa ni pristopil k 4.predmetu) 

 
Spomladanski rok 2018 ( rok 181) 

Pristopili k PM v spomladanskem roku 2018: 34 (30 dijakov, 4 odrasli) 

Opravili PM v spomladanskem roku:  24 (71 %, od tega 65% prijavljenih dijakov in 50% prijavljenih odraslih) 

 
Jesenski rok 2018 (rok 182) 

Pristopili k PM v jesenskem roku 2018: 16 (14 dijakov  in 2 odrasla) 
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Opravili PM v jesenskem  roku: 12 (75% vseh prijavljenih, to 76% prijavljenih dijakov in 25% prijavljenih odraslih) 

 

 

6 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Interesne dejavnosti smo izvedli v skladu z izvedbenim predmetnikom in šolskim koledarjem. Tako so se učenci udeleževali kulturnih prireditev, 
gledaliških predstav in koncertov. Vsakoletni problem nam predstavlja obisk gledaliških predstav, ker je potrebno za dijake organizirati prevoz.  
 
Vse planirane vsebine povezane s programom so bile izvedene. 
 
Dijaki prvih oz. drugih letnikov so obiskovali tečaj o varnem delu s traktorjem, tečaj varnega dela v delovnem procesu,  tečaj cestno - prometnih 
predpisov in tečaj prve pomoči ter nekateri opravili tudi traktorski izpit.  
 

7 USPEHI DIJAKOV 

 
Na Šolskem centru Nova Gorica, BIOTEHNIŠKI ŠOLI se dijaki udeležujejo številnih prireditev, ki odmevajo v javnosti ter sodelujejo na mnogih tekmovanjih. Vsako 
leto se nekaj dijakom uspe vključiti tudi na državna tekmovanja, nekateri izmed njih dosegajo vidne uspehe.  
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Vendar gre pohvala tudi vsem tistim, ki se trudijo in sodelujejo v različnih akcijah, na prireditvah, predstavitvi šole in promociji poklicev, v delavnicah za 
osnovnošolce, izmenjavah tako med Biotehniškimi šolami znotraj konzorcija kot tudi pri mednarodnih izmenjavah, dijaki, ki sodelujejo s krajani, v društvih, so 
prostovoljci… 
 
Cankarjevo priznanje: 

- Ana Kavčič - zlato in srebrno Cankarjevo priznanje 

- Maruša Komljanec - srebrno Cankarjevo priznanje 

- Anja Puc - srebrno Cankarjevo priznanje 

- Tina Tomšič - srebrno Cankarjevo priznanje 

- Petra Žejn - srebrno Cankarjevo priznanje 

 
Tekmovanje Književnost na filmu so srebrno priznanje prejeli: 

- Brigita Gregorič, Nik Vogrič in Anja Vončina 

 
GTZ Slovenija 2017, tekmovanje iz kuharstva , srebrno priznanje in bronasta medalja  

- Maxxine Čopi - 4. ŽT 

- Jure Batagelj - 4. ŽT 

- Maj Žagar - 5.Žt 

 
Državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja (Novo mesto, april 2018) 

- Maxime Čopi in Manca Turccheto 2. mesto. 

 

Europea Wine Championship, evropsko prvenstvo: 
Skupna uvrstitev na tekmovanju: 

- Ana Kovačič 21. mesto 

- Doroteja Tavčar 31. mesto 

Ekipna uvrstitev tekmovalk: 8. mesto 
Wine making: Ana Kovačič 5. mesto 
 
Poliglot 3 

- Hana Beltram 3.S - bronasto in srebrno priznanje 

- Tine Seražin 3.S - bronasto priznanje 
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- Lea Martinčič 1.S - bronasto priznanje 

Bronasto priznanje iz Poliglota so dosegle: 
- Klara Furlan (lanski 3.NT) 

- Maja Kobal (lanski 3.NT) 

- Kaja Brezavšček (lanski 3.NT) 

 
Državno vrtnarsko tekmovanje na sejmu Flora: 

- Marko Jazbec in Jan Kunc: prvo mesto 

 
Sodelovanje na tekmovanju konzorcija Biotehniških šol v Mariboru na temo - Buče in bučno olje  

- Marko Jazbec - priprava pogrinjka. 

 
GTZ Slovenija 2017, tekmovanje iz slaščičarstva, zlata medalja 

- Manca Šircelj 2.S 

- Maruša Leskovic 2.S 

- Urška Penko 3.S 

 
Športna tekmovanja 
 
Medobčinsko tekmovanje srednjih šol v malem nogometu za dijake (4. mesto): 

- Elvis Burzić (1.GH), 

- Žan Ternovec (1.GH), 

- Klavdij Renko (1.GH), 

- Martin Žbogar (1.KT), 

- Anej Murković (2.GH), 

- Sebastjan Lipušček (2.GH), 

- Andraž Sovdat (3.S), 

- Gašper Simčič Zuljan (3.KT), 

- Igor Uršič (3.NT), 

- Klemen Knez (3.NT), 

- Tadej Fon (3.NT), 
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- Kevin Torkar (4.ŽT) 

 
Medobčinsko tekmovanje srednjih šol v malem nogometu za dijakinje (3. mesto): 

- Sara Petek (1.S), 

- Karolina Sodnik (1.S), 

- Andreja Winkler (2.NT), 

- Tjaša Kofol (2.NT), 

- Ema Bizjak (2.NT), 

- Tina Hočevar(3.KT), 

- Nikol Gec (4.ŽT), 

- Biondina Krasniqi (4.ŽT) 

 

Področno posamično prvenstvo v atletiki za dijakinje: 

- Petra Ivančič (skok v daljino: 6. mesto), 

- Zala Novakovič (skok v daljino: DNS), 

- Andreja Winkler (met krogle: 1. mesto), 

- Ana Vidmar Kodelja (met krogle: 5. mesto), 

- Veronika Šinkovec (met krogle: 7. mesto), 

- Ema Bizjak (met krogle: 8. mesto), 

- Tinka Terčon (met krogle: 9. mesto). 

 

Medobčinsko tekmovanje v odbojki , november 2017, december 2017:  Simčič Zuljan Gašper, Leon Markočič-3KT, Ruben Krpan-4ŽT, Bernard 
Terpin, Mark Mozetič, Patrik Gašparin-2.KT, Patrik Furlan-1.S 
Medobčinsko tekmovanje v košarki: Berce Matija- 1.PB, Berce Miha-1. KT, Žbogar Martin-1.KT, Murenc Tai-1.KT, Černigoj Hrovatin Filip-1.NT, 
Figek Rok-2.GH, Testen Sašo-2.GH, Fortunat Adam-2. NT. 
Mednarodni športni turnir Evropskih šol, 19.3.- 23.3. 2018, Firminiy  , Francija. Rokomet-4. mesto, nogomet- 2. mesto, odbojka-1. mesto: Nejc 
Žižmond, Bernard Terpin, Patrik Gašparin, Mark Mozetič (2.KT), Sara Petek, Maruša Komljanec, Patrik Furlani (1.S), Žan Ternovec (1.GH), Patrik 
Vidic, David Vasič (3.GH), Leon Markočič, Gašper Simčič Zuljan (3.KT), Peter Mihael Jakončič (2.NT). 
Atletsko posamično področno tekmovanje , maj 2018: Adam Fortunat- 2NT, Urban Kobal-3.KT, Jakob Markežič-3.KT,Nejc Kofol-3.GH, Rok 
Verdenik-1NT, Luka Lemut-1.NT, Jakob Kurinčič-1.NT, Anže Štular-1.KT, Žan Ternovec-1.GH, Elvis Burzič-1.GH 
 
 

8   MATERIALNI POGOJI ZA DELO 
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Šola se vključuje v različne projekte in poskuša tako zagotoviti dodatna sredstva za vzdrževanje šolskih prostorov in opreme ter za posodobitev delavnic in 
šolskega posestva. V najem oddajamo tako učilnice kot tudi telovadnico, v času počitnic pa tudi sobe v dijaškem domu. Tržimo naše storitve (obdelava površin, 
priprava hrane, …), pridelke (grozdje, kaki, marelice, poljščine in vrtnine, …) in izdelke (slaščice, med, vino, …) in sredstva namenjamo za usposobitev in 
posodobitev materialnih pogojev za kakovostno izvajanje pouka. Vsako leto se prijavimo na razpis Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, ki nam 
pomaga pri usposabljanju šolskega posestva in delavnic. 
 
Tako smo v preteklem šolskem letu iz lastnih sredstev, iz sredstev pridobljenih s strani MKGP, in iz investicijskega projekta DIIP (MIZŠ): 

• nabavili drobno opremo za delo na posestvu, 

• nabavili drobno opremo za delo v laboratoriju, šolski kuhinji in slaščičarski delavnici, 

• redno vzdrževali stroje in naprave. 

 
 

9   OSTALO DELO NA ŠOLI 

 
Delovni proces na šoli pa poteka uspešno tudi zaradi truda in uspešno opravljenih zadolžitev ostalih zaposlenih na šoli.  
 

• Za šolsko posestvo so skrbeli zaposleni na posestvu: vodja posestva Igor STOPAR, vinogradnik in vinar Kristijan BRATOŽ, kmetijska tehnica Ingrid BRATOŽ, 

tehnični delavci na posestvu: Aleksander ŠTOR ter Jože RUTAR v povezavi s profesorji  strokovnoteoretičnih predmetov: Aleša MAKUCA, Ivane POŠA, 

Metoda ŠTRANCARJA, Irene BIZJAK in Tatjane KRAŠNA.  Učitelj Aleš MAKUC je skrbel za čebelarstvo na posestvu šole,  Metod ŠTRANCAR za drobnico in 

govedo,  Irena BIZJAK in Ivana POŠA za okrasne rastline, Rosana VRH MAKAROVIČ pa za zeliščni vrt.  

• Za odlično opravljeno delo v tajništvu sta skrbeli Barbara SKOK in Nina GRGIČ. Naloge, ki sta jih opravljali: skrbeli sta za stike z dijaki in študenti, 
sprejemali obiskovalce, skrbeli za dijake dijaškega doma,  za  nemoten potek malice, za obračune, za vodenje dokumentacije, skrbeli sta za arhiviranje, 
spremlali sta projekte, izdajali račune in imeli tudi računovodske zadolžitve, izdajo potnih nalogov in položnic, vodenje pošte, …  
 

• Za čistočo,  za pranje in likanje, je skrbela Debora BAŠA VIDMAR. Pri čiščenju se poslužujemo tudi storitve čistilnega servisa. 

 

• Hišnik Milan RUPNIK  je skrbel za šolsko in domsko stavbo, vodenje potrebnih evidenc, meritev, skrbel je za popravila, nabave, pri organizaciji prireditev 

je poskrbel za ozvočenje, glasbo, postavitev odra… 

 

• Pri vhodu v dijaški dom je za red skrbela vratarka Vinka CVIJETKOVIĆ. 

 

• Za dobro in zdravo hrano pri zajtrkih, malicah, kosilih in večerjah so skrbeli:  Tanja BREŠČAK, Danka DAMIJANOVIĆ, Teodor VODOPIVEC, Damjana 

ŠTRUKELJ, Zora MILETIĆ, Alan VIDMAR, Mojca PERKO, Lea PETREVČIČ, Magda KOMPARA, Mitja ŠKIBIN, Damjana KRETIČ in Benjamin PELOZ. Skupaj z dijaki 

in profesorji pa so se spoprijeli tudi z vrhunskimi pogostitvami, maturantski ples pa je tudi zaradi njih nepozaben.  V delovni proces uvajajo tudi dijake 
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kuharje. Bernard ŽGAVEC pa je dobro poskrbel za organizacijo dela, za nabavo surovin ter za vzdrževanje opreme in  prostorov šolske kuhinje. Svoje 

izdelke smo ponujali tudi navzven.  

 

• V delovni proces se izredno marljivo vključujejo tudi dijaki: pomagajo pri pripravi malic, pripravi  sladic in obrokov,  pri oskrbi in spravilu pridelkov. S svojo 

inovativnostjo popestrijo delo šole in doma, pomagajo pri pripravi delavnic, predstavitev in razstav, pripravljajo se za tekmovanja in predstavitev šole. 

Mateja NAGODE in Matejka FLORJANČIČ sta slaščičarje uspešno motivirali za kakovostno delo in tako izpolnili marsikatero naročilo. 

 

• Za organizacijo in izvedbo proslav, za pesem (ob evropskem dnevu jezikov, proslava ped dnevom samostojnosti in enotnosti, proslava ob slovenskem 

kulturnem prazniku in ob zaključku pouka) poskrbi ekipa: Nežka ČERNE GEC (zborovodkinja), Tomaž KOFOL, Klara LEVSTEK in Severin DREKONJA 

(organizatorja) ter ŠOLSKI PEVSKI ZBOR. 

 

• PEDAGOŠKI DELAVCI ob pouku poprimejo tudi za dodatno delo v kuhinji, v slaščičarski delavnici, na posestvu in v dijaškem domu, pri urejanju učilnic, 
pri predstavitvah poklicev in programov, delavnicah za OŠ, pri promocijah šole, urejajo spletno stran šole, FB, aktivno sodelujejo in organizirajo 
prireditve in tekmovanja. 
 
Vsem zaposlenim gre velik del zahvale za to, da imamo zadovoljiv vpis, da lahko  uspešno ponudimo in izvajamo razpisane programe, da  lahko 
uspešno izvajamo praktično izobraževanje v delovnem procesu na posestvu, kuhinji in slaščičarski delavnici. 
 
Poročilo je pripravila Barbara Miklavčič Velikonja na podlagi poročil vodij aktivov, PUZov, vodij projektov in drugih aktivnosti, vodje izobraževanja 
odraslih, svetovalne delavke, tajništva. 

 
 

 

10   POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST 2017/2018 

 
11.1 PREDSTAVITEV KOMISIJE 
Šolski center Nova Gorica je nastajal postopoma v zadnjih desetih letih tako, da so se programom strojništva  in elektrotehnike priključili še programi lesne šole, 
čez nekaj let pa še programi srednje zdravstvene, kmetijske in živilske usmeritve.  Oblikovala se je višja šola in enota Medpodjetniškega izobraževalnega centra. 
V skladu z aktom o ustanovitvi zavoda je morala vsaka šola – organizacijska enota oblikovati svojo komisijo za kakovost, za celoten zavod pa se imenuje Komisijo 
za kakovost Šolskega centra Nova Gorica. 
 
Osemčlanska komisija za kakovost Biotehniške šole:  
 
– 4 strokovni delavci zavoda: Andreja Hauptman (predsednica), Janja Bavčar, Valentina Kobal, Karmen Sirk, 



Poročilo Biotehniška šola 2017/2018 Stran 61 
 

– 2 predstavnika delodajalcev:  Skočaj Kodermac Nataša (Cvetličarna Nataša) in Klepac Milivoj (Pecivo d.d.), 
– 2 predstavnika staršev dijakov in dijakov: Barbara Kante (starš), Ana Kovačič (dijakinja). 
 
11.2 DELO ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST 
Komisija za kakovost  se je sestala v začetku šolskega leta in  sprejela plan dela v skladu z nalogami komisije, kot jih predpisuje akt o ustanovitvi šolskega centra. 
Poročilo komisije bo sestavni del poročila o kakovosti Šolskega centra Nova Gorica. 

 
 

 
 

Ravnateljica Biotehniške šole na ŠC Nova Gorica        Predsednik sveta zavoda   
Barbara Miklavčič Velikonja           
              
 
Poročilo predstavljeno in sprejeto na 1. seji sveta zavoda: 27.10.2018 

 
 

Pripravljeno: september 2018 
 


