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1. UVOD 

Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) Biotehniške šole, enote Šolskega centra Nova Gorica za šolsko leto 
2019/2020 določa naloge in dejavnosti šole na področjih, ki so ključna za uspešno delovanje šole. V LDN so 
natančno prikazane tiste dejavnosti, ki jih mora šola izvajati na osnovi ustanovitvenega akta, prav tako pa tudi 
tiste dejavnosti, ki delajo šolo odprto in razpoznavno v njenem prostoru.  
 
Predlog LDN obravnava učiteljski zbor in svet staršev; obravnava in sprejme ga svet šole na prvi redni seji. Na 
predlog učiteljskega zbora, sveta šole in na predlog vodstva, se lahko LDN med letom dopolni oziroma spremeni.  

2. PREDSTAVITEV BIOTEHNIŠKE ŠOLE 
Biotehniška šola deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica, ki združuje 7 organizacijskih enot: 

• Biotehniško šolo 

• Elektrotehniško in računalniško šolo 

• Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo 

• Strojno, prometno in lesarsko šolo 

• Tehniško gimnazijo in zdravstveno šolo 

• Višjo strokovno šolo 

• MIC 
 
Osnovni podatki: 
Polni naziv: ŠC Nova Gorica, BIOTEHNIŠKA ŠOLA 
Naslov/sedež centra: Cankarjeva 10, 5000 NOVA GORICA 
Naslov in lokacija šole: Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter pri Gorici 
Telefon: 05/62 05 740  
http://bts.scng.si/ 
 
Podatki o odgovorni osebi: 
Direktor ŠC Nova Gorica: mag. Miran SAKSIDA 
Ravnateljica Biotehniške šole: Barbara MIKLAVČIČ VELIKONJA 
 
Biotehniška šola skupaj z dijaškim domom zavzema  6500 m2  pokritih površin v Šempetru. Od sedeža  sta 
oddaljena 5 kilometrov, kjer so skupne službe. Naši dijaki bodisi bivajo v dijaškem domu  ali pa so vozači (občine 
Goriška Brda, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Sežana, Kanal, Tolmin, Bovec, Kobarid, 
Ajdovščina, Vipava, Idrija, Sežana, Koper…).  
 
V sklopu šole so: domska stavba z 54 dvoposteljnimi sobami, šolska kuhinja in jedilnica, telovadnica, knjižnica, 14 
klasičnih učilnic, računalniška učilnica, specialna učilnica za kemijo in biologijo, kemijski laboratorij, delavnica za 
slaščičarje, likalnica, šivalnica, učna kuhinja z učno restavracijo, mehanična delavnica, vinska klet, degustacijska 
soba, hladilnica, prostor za predelavo, prostor za aranžiranje in sušenje sadja, kabineti,  lope za stroje.  Stavba ima 
svojo kurilnico na plin, pralnico za dom in kuhinjo. Naša zunanja učilnica je šolsko posestvo. 
 
Na šoli izvajamo tudi IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH v formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja (krajše tečaje 
s področja živilstva, kmetijstva, kuharstva, slaščičarstva, zdrave prehrane, predelave mesa, tečaj varnega dela s 
traktorjem in testiranje naprav za nanašanje FFS).  
 
Povezujemo se s KGZS - Zavodom Nova Gorica, svetovalno službo, z biotehniškimi šolami v Sloveniji (Konzorcij 
Biotehniških šol Slovenije) z živilsko industrijo, kmetijskimi organizacijami in kmeti pri organiziranju praktičnega 
pouka, delovne prakse in prenosu znanja ter s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Hmeljarskim inštitutom 
Slovenije. Sodelujemo z vrtci, osnovnimi šolami (priprava delavnic) drugimi srednjimi šolami v regiji in državi. 
 
Vzgojno-izobraževalni proces bo v šolskem letu 2019/2020 potekal v šolski stavbi v Šempetru pri Gorici, Ulica 
padlih borcev 26, na šolskem posestvu ter pri delodajalcih in na kmetijah.  Vsi oddelki bodo imeli pouk v 
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dopoldanski izmeni z izjemo dela praktičnega pouka, ki bo v popoldanski izmeni (smeri: gastronom hotelir, 
slaščičar).  
 

2.1. Vrednote, poslanstvo, vizija 

Predpogoj za dobro delovanje centra je naše skupno zavedanje poslanstva, ki ga opravljamo in zavezanost 
vrednotam, ki so sprejemljive za vse zaposlene.  
 

2.1.1. Vrednote in poslanstvo 

V skladu s skupnimi vrednotami: odgovornost, znanje, napredek, inovativnost, sodelovanje, zaupanje, partnerstvo 
se zavzemamo za odličnost pri  uresničevanju poslanstva.  
 
Poiskali smo skupen odgovor in zavedanje o namenu organizacije in zapisali Poslanstvo:  
»Na ŠC Nova Gorica ponujamo kakovostno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kar omogoča uspešno 
vključevanje v družbeno življenje in na trg dela. Zaposlene v ustvarjalnem in prijaznem delovnem okolju 
usmerjamo v novosti na področju stroke, učnih tehnologij, pedagoških procesov in metod. Vzpostavljamo in 
vzdržujemo partnerstva na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.« 

 
2.1.2.  Vizija  

Odgovor na vprašanje kakšni želimo biti v prihodnje, ni dovolj. Vizijo našega centra smo postavili kot odgovor na 
vprašanje, kako želimo, da nas vidijo udeležene strani.  
 
Prepoznavni smo po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vseživljenskem učenju, kakovostnih, 
novih pedagoških metodah in načelih v Goriški regiji, nacionalno in mednarodno. Dolgoročno zagotavljamo kadre 
za potrebe regije in povezovanje s podjetji in razvojnimi inštitucijami na področju novih tehnologij in ekološkega 
osveščanja.  
 
Razvijamo in izkoristimo vse potenciale zaposlenih, pedagoški delavci so usposobljeni za nove metode dela. 
Vsakomur omogočamo razvoj njegovih sposobnosti.  
 
 

2.2. Organi Biotehniške šole  

Za uspešno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela delujejo na šoli naslednji strokovni organi: 

• ravnateljica 

• učiteljski zbor 

• vzgojiteljski zbor dijaškega doma 

• svetovalna služba 

• strokovni aktivi  

• oddelčni učiteljski zbori in programski učiteljski zbori (PUZ-i) 

• razredniki 

• svet staršev 

• dijaška skupnost 
 
Ravnateljica  šole v skladu z zakonom skrbi za normalen potek vzgojno izobraževalnega dela  ter za pedagoško 
vodenje šole in dijaškega doma. Važnejše odločitve sprejema kolegij zavoda, ki ga sestavljajo direktor zavoda in 
ravnatelji posameznih enot centra. Glede na pristojnosti se določena opravila in naloge razporedijo še na 
svetovalno službo, organizatorja izobraževanja odraslih, organizatorja praktičnega pouka, organizatorja PUD, 
tajnika POM in ZI, organizatorja šolske prehrane, vodjo posestva, vzgojiteljski zbor, na učiteljski zbor šole, 
oddelčne učiteljske zbore, razrednike ter na predmetne aktive in na programske učiteljske zbore. 
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2.3. Razmestitev programov in predmetniki 
 

Izobraževalni programi v šolskem letu 2019/2020: 

• kmetijsko-podjetniški tehnik – SSI (srednje strokovno izobraževanje)  

• naravovarstveni tehnik – SSI (srednje strokovno izobraževanje) 

• živilsko prehranski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje) 

• gastronomske in hotelske storitve - SPI (srednje poklicno izobraževanje)  

• slaščičar – SPI (srednje poklicno izobraževanje) 

• gospodar na podeželju (srednje poklicno izobraževanje) vpis v 1. letnik – postopoma zamenja program 
Vrtnar 

• vrtnar – SPI (srednje poklicno izobraževanje) vpis v 2. in 3. letnik 

• pomočnik v biotehniki in oskrbi – NPI (nižje poklicno izobraževanje) 
 
Predmetniki in izvedba kurikulov izobraževalnih programov v šolskem letu 2019/2020 
V odprtem kurikulu šole so tudi moduli, ki jih je že potrdil svet zavoda. Novih modulov ni. 
 
 

ODDELEK 
in 
KOMBINA
CIJE 
ODDELKO
V 

PREDMET 
Delovn
o 
mesto 

ZAPOSLENI 

Števil
o 

tedno
v 

pouk
a 

URE / 
teden / 
dijaka / 
skupino 

letno 
št. ur 

SKUPINE OPOMBE 
RAZPORED PO 
POLLETJIH 

1.GH ANG Učitelj GRMEK PETRA 36 1,9 70    

1.GH DRU Učitelj KOHN LIDIJA 36 1,8 66    

1.GH 
ITA-
italijanščina 

Učitelj KUMAR MATEJA 36 2,4 87  1. polletje 2 uri/teden                                   
2. polletje 3 ure/teden 

1.GH KIP-komu Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 36 1,8 66    

1.GH KIPpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 36 0,4 30 1.+2.sk(2x15) 
vzporedno s pp 
sredi tedna 

skupini se menjata 

1.GH MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 36 2,9 105    

1.GH 
NAR-
naravoslov 

Učitelj 
MAVRIČ ČEFARIN 
ALENKA 

36 1,8 66    

1.GH 
OGO-
osnove gost 

Učitelj DREŠČEK MARIJA 36 2,5 89  1. polletje 2 uri/teden - 2. polletje 3 
ure/teden 

1.GH OGOpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 36 2,3 166 1.+2.sk(2x83) 

10 ur/ 
skupino/teden 
ponedeljek in 
sreda 

 

1.GH OGOpp Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

36 3,2 230 1.+2.sk(2x115)  

1.GH PSJpp Učitelj FRATNIK MARTINA 36 0,7 50 1.+2.sk(2x25) 2.polletje 

1.GH PSJpp Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

36 1,9 136 1.+2.sk(2x68)  

1.GH PSJpp Učitelj ŽGAVEC BERNARD 36 0,4 30 1.+2.sk(2x15)  

1.GH SGOpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 36 1,4 104 1.+2.sk(2x52)  

1.GH PSJ Učitelj PISK R. ANDREJKA 36 0,3 9    

1.GH RU 
Razred
ništvo 

HAUPTMAN ANDREJA 36 1,0 35    

1.GH SGOpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 36 0,1 5 teorija   

1.GH SGO Učitelj PISK R. ANDREJKA 36 0,2 7 teorija   

1.GH SLO Učitelj KOBAL VALENTINA 36 2,9 105    

1.GH ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 36 1,9 70 1.sk   

1.GH ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 36 1,9 70 2.sk   

1.GH UME-LIK Učitelj DORNIK VALIČ ANKA 18 1,8 33   2.polletje 

1.GH ZVHM-zdr Učitelj FRATNIK MARTINA 36 1,2 43  1.polletje + delno 2.polletje 

1.GP ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 34 2,0 68    

1.GP DRU Učitelj KOHN LIDIJA 34 1,9 66    

1.GP IKTv-IKTv Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 1,8 62    

1.GP KPR Učitelj MAKUC ALEŠ 17 2,0 34   2.polletje 

1.GP KPR Učitelj KRAŠNA TATJANA 17 2,0 34   1.polletje 

1.GP KPR-stroji Učitelj ŠTRANCAR METOD 17 2,0 34   1.polletje 

1.GP KPR-živ Učitelj ŠTRANCAR METOD 17 2,0 34   2.polletje 

1.GP KPRpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 34 0,5 160 10x16ur individualno  

1.GP KPRpp Učitelj ZAMAR ALJAŽ 34 0,6 40 2x20 ur skupina 5 dijakov 2.polletje 

1.GP KPRpp Učitelj KRAŠNA TATJANA 34 1,0 34  

4,1 ure pp/teden 

ob torkih praktični 
pouk cel dan: 20x - 
praktični pouk, 14 x 
PUD (2 tedna med 
letom), skupaj 34 
tednov. 

1.GP KPRpp Učitelj MAKUC ALEŠ 34 1,1 38  

1.GP KPRpp Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,0 34  

1.GP KPRpp-živ Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,0 34  

1.GP ORVpp Učitelj LOKAR NIKA 34 2,2 74  pp ob sredah - skupaj s teorijo - zadnje 3 
ure, po odmoru 

1.GP MAT Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 3,0 102    

1.GP NAR Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 34 1,9 66    

1.GP OPOK Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 17 1,1 18   1.polletje 
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1.GP OPOKpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 17 1,1 18   1.polletje 

1.GP ORV Učitelj LOKAR NIKA 34 0,7 24    

1.GP RU 
Razred
ništvo 

LOKAR NIKA 34 1,0 35  v primeru izvajanja pp – sledi dogovor z 
razredom glede RU 

1.GP SLO Učitelj KOBAL VALENTINA 34 3,0 102    

1.GP ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 34 2,0 68    

1.GP UME-LIK Učitelj DORNIK VALIČ ANKA 17 1,9 33   2.polletje 

1.GP VOTRpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 34 0,3 10    

1.GP VOTR Učitelj ČERNILOGAR GRETA 34 1,6 56    

1.KT/1.NT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 34 3,0 102    

1.KT/1.NT BIO Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

34 1,7 58    

1.KT BIOv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

34 0,3 10    

1.NT BIOv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 0,3 10    

1.KT/1.NT FIZ Učitelj KLINEC DIMITRIJ 34 2,0 68    

1.KT/1.NT GEO Učitelj KOFOL TOMAŽ 34 2,0 68    

1.NT INFv Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 1,8 62    

1.KT INFv Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 1,8 62    

1.KT/1.NT KEM Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

34 1,8 60    

1.KT KEMv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

34 0,2 8    

1.NT KEMv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

34 0,2 8    

1.KT/1.NT MAT Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 3,0 102    

1.KT/1.NT POK Učitelj BIZJAK KLAVDIJA 17 1,3 22   2.polletje 

1.KT POKpp Učitelj BIZJAK KLAVDIJA 17 1,1 18 1.+2.sk (2x18)  2. polletje 

1.NT POKpp Učitelj BIZJAK KLAVDIJA 17 1,1 18 1.+2.sk (2x18)  2. polletje 

1.KT/1.NT RU 
Razred
ništvo 

PRINČIČ DAVIS 34 1,0 35    

1.KT/1.NT SLO Učitelj DREKONJA SEVERIN 34 3,0 102    

1.KT/1.NT ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 34 2,0 68    

1.KT/1.NT ZGO Učitelj KOHN LIDIJA 34 3,0 102    

1.KT KPR Učitelj KRAŠNA TATJANA 17 2,5 42  

sprva 2 uri/teden, 
ob 1. menjavi 
urnika pregledamo 
realizacijo 

1.polletje 

1.KT KPR Učitelj MAKUC ALEŠ 17 3,0 51   2.polletje 

1.KT KPR-stroji Učitelj ŠTRANCAR METOD 17 2,0 34   1.polletje 

1.KT KPR-živ Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,8 60    

1.KT KPRpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 34 0,5 240 15x16ur individualno  

1.KT KPRpp Učitelj ZAMAR ALJAŽ 34 0,6 40 2 x 20 ur skupina 5-6 dijakov  

1.KT KPRpp Učitelj KRAŠNA TATJANA 34 0,5 18  

2,9 ure/teden 

 

1.KT KPRpp Učitelj MAKUC ALEŠ 34 1,1 36   

1.KT 
KPRpp - 
stroji 

Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 0,8 28   

1.KT KPRpp-živ Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 0,5 18   

1.NT EŽI Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 34 1,7 58  ,  

1.NT GRA Učitelj POŠA IVANA 34 2,0 68    

1.NT GRApp Učitelj POŠA IVANA 34 1,0 34    

1.NT TRRpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 34 1,0 34    

1.NT TRR Učitelj ČERNILOGAR GRETA 34 2,0 68 uč.7 - 1 uro/ted   

1.PB ANS Učitelj KOBAL VALENTINA 34 1,9 64    

1.PB DIN Učitelj KOHN LIDIJA 34 1,8 62    

1.PB DIN Učitelj POŠA IVANA 34 1,8 62    

1.PB KDM Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 34 1,1 37    

1.PB KDMpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 34 2,2 150 1.+2.sk (2x75)   

1.PB TŽPpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 34 0,9 60 1.+2.sk (2x30)   

1.PB MAS Učitelj FRATNIK MARTINA 34 0,9 30    

1.PB MAT Učitelj FRATNIK MARTINA 34 1,9 64    

1.PB PPO Učitelj MALIK TANJA 34 1,0 35    

1.PB ORP Učitelj BIZJAK IRENA 34 1,0 35    

1.PB OND Učitelj BIZJAK KLAVDIJA 34 1,1 36    

1.PB ONDpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 34 3,6 124 2.sk 
vzporedno 

 

1.PB ONDpp Učitelj TANJA MALIK 34 3,6 124 1.sk  

1.PB ORPpp Učitelj BIZJAK IRENA 34 3,1 105 1.sk 
vzporedno 

 

1.PB ORPpp Učitelj LOKAR NIKA 34 3,1 105 2.sk  

1.PB PPOpp Učitelj FRATNIK MARTINA 34 3,7 125 1.sk 
vzporedno 

 

1.PB PPOpp Učitelj MALIK TANJA 34 3,7 125 2.sk  

1.PB RU 
Razred

ništvo 
FRATNIK MARTINA 34 1,0 35    

1.PB SLO Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 34 1,9 64    

1.PB SLOS Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 34 0,9 30    

1.PB ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 34 1,8 62 1.sk   

1.PB ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 34 1,8 62 2.sk   

1.PB TŽP Učitelj TAVČAR TJAŠA 34 0,9 30    

1.S ANG Učitelj GRMEK PETRA 36 1,9 70    

1.S DES Učitelj BAVČAR JANJA 36 0,9 33    

1.S DESpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 36 1,4 50 1.sk  

1.S DESpp Učitelj NAGODE MATEJA 36 1,4 50 2.sk  
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1.S KPPpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 36 2,0 72 1.sk 

skupaj 244 
ur/dijaka/36 tednov 
= 6,8 ure/teden/sk. 

 

1.S KPPpp Učitelj NAGODE MATEJA 36 2,0 72 2.sk  

1.S OŽIpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 36 0,9 32 1.sk  

1.S OŽIpp Učitelj NAGODE MATEJA 36 0,9 32 2.sk  

1.S TPEpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 36 2,2 80 1.sk  

1.S TPEpp Učitelj NAGODE MATEJA 36 2,2 80 2.sk  

1.S VOTRpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 36 0,3 10 2.sk  

1.S VOTRpp Učitelj NAGODE MATEJA 36 0,3 10 1.sk  

1.S IKTv-IKTv Učitelj KOBAL ANAMARIJA 36 1,7 124 1.+ 2.sk (2x62)   

1.S ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 36 1,9 70 1.sk   

1.S ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 36 1,9 70 2.sk   

1.S DRU Učitelj KOHN LIDIJA 36 1,8 66    

1.S KPP Učitelj SOVDAT MARTINA 36 2,0 72    

1.S MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 36 2,9 105    

1.S NAR Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 36 1,8 66    

1.S OPOK Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 18 1,0 18   
2. polletje 

1.S OPOKpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 18 1,0 36 1.+ 2.sk (2x18)  

1.S OŽI Učitelj MALIK TANJA 36 1,8 66    

1.S RU 
Razred
ništvo 

FLORJANČIČ MATEJA 36 1,0 35    

1.S SLO Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 36 2,9 105    

1.S TPE Učitelj BAVČAR JANJA 36 2,8 102    

1.S UME-LIK Učitelj DORNIK VALIČ ANKA 18 1,8 33   2. polletje 

1.S VOTR Učitelj ČERNILOGAR GRETA 36 1,6 56    

2.GH ANG Učitelj GRMEK PETRA 24 2,2 52    

2.GH DRU Učitelj KOHN LIDIJA 24 2,8 66    

2.GH HIP Učitelj SOVDAT MARTINA 24 1,9 45    

2.GH INFv Učitelj PRINČIČ DAVIS 24 1,4 33    

2.GH ITA Učitelj KUMAR MATEJA 24 2,9 70    

2.GH MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 24 1,9 45    

2.GH MPI Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 0,2 5 teorija   

2.GH MPIpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 1,9 90 1.+ 2.sk (2x45) skupaj 219 
ur/dijaka/24 tednov 
=10,7ure/teden/sk
upino 

 

2.GH PROpp Učitelj PISK R. ANDREJKA 24 6,0 288 1.+ 2.sk (2x144)  

2.GH PJGpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 1,9 90 1.+ 2.sk (2x45)  

2.GH SGOpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 1,3 60 1.+ 2.sk (2x30)  

2.GH MPPI Učitelj KUMAR MATEJA 24 0,8 20  sama vpisuje ure  

2.GH NAR Učitelj PAHOR GARDI 24 2,8 66    

2.GH PJG Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 0,2 5 teorija   

2.GH PRO Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

24 0,3 6 teorija   

2.GH RU 
Razred
ništvo 

PISK RUTAR 
ANDREJKA 

24 1,5 35    

2.GH SGO Učitelj JANDRIČ CVETKA 24 0,2 5 teorija   

2.GH SGO Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

24 0,6 15 teorija   

2.GH SLO Učitelj KOBAL VALENTINA 24 1,9 45    

2.GH ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 24 2,3 56  ob prvi menjavi urnika  3 ure / ted 

2.KT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 35 3,0 105    

2.KT BIO Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 1,8 64    

2.KT BIOv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 0,1 8 1.+ 2.sk (2x4) od  2. decembra  dalje v urniku 

2.KT GEO Učitelj KOFOL TOMAŽ 35 1,9 68    

2.KT 
KEM - 
kemija 

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 1,8 62    

2.KT KEMv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 0,2 12 1.+ 2.sk (2x6) Od  2. decembra  dalje 

2.KT MAT Učitelj BARBER R. JANJA 35 3,0 105    

2.KT NTN Učitelj KODRIČ IVAN 35 2,0 70    

2.KT NTNpp Učitelj KODRIČ IVAN 35 0,9 30 1.sk 

skupaj 200 
ur/dijaka/35 
tednov=5,7 
ure/teden/sk. 

 

2.KT NTNpp Učitelj LOKAR NIKA 35 0,9 30 2.sk  

2.KT PKRpp Učitelj LOKAR NIKA 35 1,0 68 1.+2.sk(2x34)  

2.KT TRRpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 35 1,0 68 1.+2.sk(2x34)  

2.KT PPGpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 35 1,0 34 1.sk  

2.KT PPGpp Učitelj MAKUC ALEŠ 35 1,0 34 2.sk  

2.KT REŽpp Učitelj ŠTRANCAR METOD 35 1,0 68 1.+2.sk(2x34)  

2.KT VARpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 35 1,0 34 2.sk  

2.KT VARpp Učitelj MAKUC ALEŠ 35 1,0 34 1.sk  

2.KT PKR Učitelj LOKAR NIKA 35 2,8 98    

2.KT RU 
Razred
ništvo 

ŠTRANCAR METOD 35 1,0 35    

2.KT REŽ Učitelj ŠTRANCAR METOD 35 1,9 68    

2.KT PPG Učitelj MAKUC ALEŠ 35 1,9 68    

2.KT SLO Učitelj DREKONJA SEVERIN 35 3,0 105    

2.KT ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 35 1,9 68    

2.KT TRR Učitelj ČERNILOGAR GRETA 35 1,9 68 uč.7   

2.KT VAR Učitelj MAKUC ALEŠ 35 1,9 68    

2.NT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 35 3,0 106    

2.NT BIO Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 1,8 64    

2.NT BIOv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 0,1 4    
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2.NT EKO Učitelj ČERNILOGAR GRETA 35 1,9 68    

2.NT EKO Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 35 1,9 68    

2.NT EKOpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 17 2,1 35   1.polletje 

2.NT EKOpp Učitelj MAVRIČ Č.  ALENKA 35 1,4 49   2.polletje 

2.NT ITA Učitelj KUMAR MATEJA 35 1,7 60    

2.NT KEM Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 1,8 62    

2.NT KEMv Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 0,2 6    

2.NT KRT Učitelj KOFOL TOMAŽ 35 0,9 30   2.polletje 

2.NT MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 35 2,9 102    

2.NT RU 
Razred
ništvo 

GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

35 1,0 35    

2.NT SIS Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 35 2,5 86  v 1. polletju 3 ure,  v drugem 2 uri 

2.NT SLO Učitelj DREKONJA SEVERIN 35 3,0 136    

2.NT ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 35 1,9 68    

2.NT TOR Učitelj VRH M. ROSANA 35 1,9 68    

2.NT VVNpp Učitelj VRH M. ROSANA 35 2,4 84  v 1. polletju 2 uri, v drugem 3 ure 

2.NT VVN Učitelj VRH M. ROSANA 35 2,4 84  v 1. polletju 3 ure, v drugem 2 uri 

2.PB ANS Učitelj GRMEK PETRA 31 2,1 64    

2.PB ČUP - čišč Učitelj MALIK TANJA 31 1,2 36    

2.PB ČUPpp Učitelj FRATNIK MARTINA 31 4,0 124 1.sk skupaj 124 ur/dijaka/31 tednov= 
4ure/teden/sk. 2.PB ČUPpp Učitelj MALIK TANJA 31 4,0 124 2.sk 

2.PB DIN Učitelj KOHN LIDIJA 31 2,0 62    

2.PB DIN Učitelj POŠA IVANA 31 2,0 62    

2.PB DVR Učitelj LOKAR NIKA 15 2,0 30   1.polletje 

2.PB DVRpp Učitelj LOKAR NIKA 15 4,0 120 
1.sk+ 2.sk                   
(2x60) 

 2.polletje 

2.PB KIS Učitelj FRATNIK MARTINA 31 1,1 35    

2.PB KISpp Učitelj FRATNIK MARTINA 31 3,4 105 1.sk   

2.PB KISpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 31 3,4 105 2.sk   

2.PB MAT Učitelj FRATNIK MARTINA 31 3,2 100    

2.PB OPE -osn Učitelj BAVČAR JANJA 15 2,0 30   1.polletje 

2.PB OPEpp Učitelj MALIK TANJA 15 4,0 120 1.+2.sk (2x60)  2.polletje 

2.PB RU 
Razred
ništvo 

MALIK TANJA 31 1,1 35    

2.PB SLO Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 31 2,8 87    

2.PB ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 31 2,0 62    

2.PB TŽPpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 31 1,2 72 1.+2.sk (2x36)   

2.PB TŽP Učitelj TAVČAR TJAŠA 31 2,1 64    

2.S/2.V ANG Učitelj GRMEK PETRA 24 2,0 48    

2.S/2.V DRU Učitelj KOHN LIDIJA 24 2,8 66    

2.S/2.V ITA Učitelj KUMAR MATEJA 24 2,0 47    

2.S/2.V MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 24 2,8 66    

2.S/2.V RU 
Razred
ništvo 

KOBAL ANAMARIJA 24 1,5 35    

2.S/2.V SLO Učitelj KOBAL VALENTINA 24 2,7 64    

2.S/2.V ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 24 2,0 48    

2.S DIS Učitelj BAVČAR JANJA 24 4,0 96    

2.S SLA Učitelj BAVČAR JANJA 24 1,3 30    

2.S SLDpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 24 1,3 30 1.sk 

skupaj 290 
ur/dijaka/24 
tednov=12 
ur/teden/skupino 

 

2.S SLDpp Učitelj NAGODE MATEJA 24 1,3 30 2.sk  

2.S DISpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 24 2,5 60 1.sk  

2.S DISpp Učitelj NAGODE MATEJA 24 2,5 60 2.sk  

2.S SLApp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 24 8,3 200 1.sk  

2.S SLApp Učitelj NAGODE MATEJA 24 8,3 200 2.sk  

2.S SLD Učitelj SOVDAT MARTINA 24 1,0 24    

2.V CIApp Učitelj BIZJAK IRENA 16 3,0 48  
skupaj 276 
ur/dijaka/24 
tednov=11,5 
ur/teden/skupino 

 

2.V PORpp Učitelj BIZJAK IRENA 24 3,0 90   

2.V PRZpp Učitelj LOKAR NIKA 24 3,1 75 
več ur po 1. 
menjavi urnika 

 

2.V UZPpp Učitelj LOKAR NIKA 24 2,0 63   

2.V CIA Učitelj BIZJAK IRENA 24 1,0 30    

2.V POR Učitelj BIZJAK IRENA 24 1,0 30    

2.V PRZ Učitelj KRAŠNA TATJANA 24 4,8 115    

2.V UZP Učitelj BIZJAK IRENA 24 1,0 35    

3.GH ANG Učitelj GRMEK PETRA 17 2,5 42    

3.GH GOP Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

17 2,8 48    

3.GH HIP Učitelj SOVDAT MARTINA 17 2,4 40    

3.GH ITA Učitelj KUMAR MATEJA 17 3,0 51    

3.GH MAT Učitelj PRINČIČ DAVIS 17 3,7 63    

3.GH MPPI Učitelj KUMAR MATEJA 17 0,6 10  sama vpisuje ure  

3.GH PIOpp Učitelj 
PISK RUTAR 
ANDREJKA 

17 4,4 140 1.+2.sk (2x70) 
skupaj 172 
ur/dijaka/17 
tednov=10,1 
ur/teden/skupino 

+ zunanji izvajalec po 
pogodbi, HIT d.d. 2 x 
30 ur, kuh.šef 

3.GH SGOpp Učitelj JANDRIČ CVETKA 17 8,5 144 1.+2.sk (2x72)  

3.GH SGOpp Učitelj PISK R.  ANDREJKA 17 1,8 15    

3.GH PIO Učitelj PISK R.  ANDREJKA 17 0,5 8    

3.GH RU 
Razred
ništvo 

JANDRIČ CVETKA 17 2,1 35    

3.GH SGO Učitelj JANDRIČ CVETKA 17 0,3 5 teorija   
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3.GH SGO Učitelj PISK R. ANDREJKA 18 0,8 15 teorija   

3.GH ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 17 2,2 38    

3.GH SLO Učitelj KOBAL VALENTINA 17 3,7 63    

3.KT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 32 3,2 102    

3.KT BIO-biologij Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

16 2,1 34   2.polletje 

3.KT DIT Učitelj MAKUC ALEŠ 32 1,9 60    

3.KT PITpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 32 1,1 68 1.+2.sk(2x34) 

skupaj 99 
ur/dijaka/32 
tednov=4,6 
ur/teden/skupino 

 

3.KT DITpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 32 0,9 30 2.sk  

3.KT DITpp Učitelj MAKUC ALEŠ 32 0,9 30 1.sk  

3.KT GOVpp Učitelj ŠTRANCAR METOD 32 0,5 30 1.+2.sk(2x15)  

3.KT GZEpp Učitelj LOKAR NIKA 32 0,6 40 1.+2.sk(2x20)  

3.KT PRSpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 32 1,1 34 1.sk  

3.KT PRSpp Učitelj MAKUC ALEŠ 32 1,1 34 2.sk  

3.KT 
GOV-
govedorej 

Učitelj 
MIKLAVČIČ V. 
BARBARA 

32 2,8 90    

3.KT GZE Učitelj POŠA IVANA 16 1,9 30   1. polletje 

3.KT ITA Učitelj KUMAR MATEJA 32 1,9 60    

3.KT 
KEM - 
kemija 

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

16 2,1 34   1.polletje 

3.KT MAT Učitelj BARBER R. JANJA 32 3,3 105    

3.KT NTN Učitelj MAKUC ALEŠ 16 2,0 32   1.polletje 

3.KT PIT Učitelj ČERNILOGAR GRETA 32 2,1 68    

3.KT PITpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 32 2,1 68 1.+2.sk (2x34) uč.7  1 ura/ted 
začetek: večje št. ur - 
posl. načrt 

3.KT PRS Učitelj MAKUC ALEŠ 32 2,1 68    

3.KT RU 
Razred
ništvo 

DREKONJA SEVERIN 32 1,1 35    

3.KT SLO Učitelj DREKONJA SEVERIN 32 4,3 136    

3.KT ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 32 2,1 68    

3.NT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 31 3,3 102    

3.NT 
BIO-
biologija 

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

15 1,6 24   2.polletje 

3.NT BIOv-vaje Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

15 0,7 10   2.polletje 

3.NT EŽI-etologij Učitelj MAVRIČ Č. ALENKA 31 1,9 58    

3.NT KEM-kemija Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

16 2,1 34   1.polletje 

3.NT 
MAT-
matemati 

Učitelj BARBER R. JANJA 31 3,4 105    

3.NT 
NZE-
naravovar 

Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 31 0,7 22    

3.NT 
NZE-
naravovar 

Učitelj KOFOL TOMAŽ 31 0,7 22    

3.NT 
NZE-
naravovars 

Učitelj 
VRH MAKAROVIČ 
ROSANA 

31 0,7 22    

3.NT NZEpp Učitelj HAUPTMAN ANDREJA 31 0,4 12    

3.NT 
NZEpp-
naravovar 

Učitelj KOFOL TOMAŽ 31 0,4 12    

3.NT 
NZEpp-
naravovars 

Učitelj 
VRH MAKAROVIČ 
ROSANA 

31 0,4 12    

3.NT PIT-podjetni Učitelj ČERNILOGAR GRETA 31 2,2 68    

3.NT PITpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 31 1,1 34  uč.7 1 ura/ted 
več ur tedensko do 
druge menjave 
urnika 

3.NT RU 
Razred
ništvo 

KOBAL VALENTINA 31 1,1 35  3.NT: do 
2.menjave urnika 
imajo več ur: SLO, 
MAT, PIT.  
Ob 2. menjavi 
pregledati 
realizacijo, 
potrebne bodo 
korekcije pri ostalih 
predmetih (vzrok: 
PUD) 

 

3.NT SLO-sloven Učitelj KOBAL VALENTINA 31 4,4 136   

3.NT ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 31 3,3 102   

3.NT TOR –tujero Učitelj VRH M. ROSANA 31 2,2 68   

3.NT 
VNVpp-
varstvo nara 

Učitelj 
MAVRIČ ČEFARIN 
ALENKA 

31 1,8 55   

3.NT VNVpp-vars Učitelj VRH M. ROSANA 31 1,8 55   

3.NT 
VNV-
varstvo nar 

Učitelj 
MAVRIČ ČEFARIN 
ALENKA 

31 3,5 110   

3.S/3.V ANG Učitelj GRMEK PETRA 22 2,1 46    

3.S/3.V MAT-matem Učitelj KOBAL ANAMARIJA 22 1,9 42    

3.S/3.V OPP Učitelj ČERNILOGAR GRETA 22 3,5 78  v razredu  

3.S/3.V OPPpp Učitelj ČERNILOGAR GRETA 22 0,9 20  v razredu  

3.S/3.V SLO-sloven Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 22 2,0 44    

3.S/3.V SLOS Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 22 1,5 33    

3.S/3.V ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 22 2,1 46 1.sk   

3.S/3.V ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 22 2,1 46 2.sk   

3.S ČOK Učitelj SOVDAT MARTINA 22 1,9 41    

3.S ČOKpp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 22 3,6 80 1.sk skupaj 235 
ur/dijaka/22 
tednov=10,6 
ur/teden/skupino 

 

3.S ČOKpp Učitelj NAGODE MATEJA 22 3,6 80 2.sk  

3.S SLAp Učitelj FLORJANČIČ MATEJA 22 7,0 155 1.sk  

3.S SLApp Učitelj NAGODE MATEJA 22 7,0 155 2.sk  

3.S OBPpp Učitelj BAVČAR JANJA 22 2,5 55 1.sk   

3.S OBPpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 22 2,5 55 2.sk   

3.S OBP Učitelj DREŠČEK MARIJA 22 3,0 66    
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3.S OBP Učitelj TAVČAR TJAŠA 22 1,5 33    

3.S RU 
Razred
ništvo 

NAGODE MATEJA 22 1,6 35    

3.S SLA-sladic Učitelj BAVČAR JANJA 22 1,4 30    

3.V CIA Učitelj BIZJAK IRENA 22 2,4 53    

3.V CIApp Učitelj BIZJAK IRENA 22 4,6 101  skupaj 175 
ur/dijaka/22 
tednov=8 
ur/teden/skupino 

 

3.V PORpp Učitelj BIZJAK IRENA 22 3,4 74   

3.V POR Učitelj BIZJAK IRENA 22 1,0 21    

3.V RU 
Razred
ništvo 

BIZJAK IRENA 22 1,6 35    

3.V UZPpp Učitelj BIZJAK IRENA 22 2,9 64    

3.V UZP Učitelj BIZJAK IRENA 22 3,0 66    

4.KT/4.NT ANG Učitelj LEVSTEK KLARA 34 3,0 103    

4.KT/4.NT MAS Učitelj BARBER R. JANJA 34 2,0 68    

4.KT/4.NT MAT Učitelj BARBER R. JANJA 34 2,0 68    

4.KT/4.NT SLO Učitelj DREKONJA SEVERIN 34 4,1 139    

4.KT/4.NT SOC Učitelj KOFOL TOMAŽ 34 2,0 68    

4.KT/4.NT ŠVZ Učitelj COLJA ŽIVA 34 3,0 102    

4.KT ČEB-čebel Učitelj MAKUC ALEŠ 34 1,8 60    

4.KT DRO Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,0 34   2.polletje 

4.KT VDKpp Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 2,0 68  učilnica 7  

4.KT DROpp-dro Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 0,4 15  

skupaj 236 
ur/dijaka/34 
tednov=4,1 
ur/teden/skupino 

 

4.KT KLEpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 34 0,9 30   

4.KT VDKpp Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,3 44   

4.KT SENpp Učitelj BRATOŽ KRISTJAN 34 0,4 15   

4.KT PSKpp Učitelj LOKAR NIKA 34 1,0 34   

4.KT KLE Učitelj MAKUC ALEŠ 34 0,9 30    

4.KT PSK Učitelj ČERNILOGAR GRETA 34 2,0 68    

4.KT RU 
Razred
ništvo 

BARBER R. JANJA 34 1,0 35    

4.KT SEN Učitelj MAKUC ALEŠ 34 1,0 34    

4.KT SEN Učitelj PRINČIČ DAVIS 34 1,0 34    

4.KT VDK Učitelj ŠTRANCAR METOD 34 1,5 51    

4.NT ČEB Učitelj MAKUC ALEŠ 34 1,8 60    

4.NT 
EAM-
ekološke 
analize 

Učitelj DREŠČEK MARIJA 17 2,4 40  
dodati 1 uro TEO 
od 1. menjave 
urnika dalje 

2.polletje 

4.NT 
EAM-
ekološke  

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

17 2,4 40   1.polletje 

4.NT 
EAM-
ekološke an 

Učitelj 
MAVRIČ ČEFARIN 
ALENKA 

34 1,2 41  1 ura celo leto, 1 ura teo pred pp 

4.NT EAMpp Učitelj DREŠČEK MARIJA 17 1,8 30   2. polletje 

4.NT EAMpp Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

17 1,8 30  2 uri/teden 1.polletje 

4.NT EAMpp Učitelj 
MAVRIČ ČEFARIN 
ALENKA 

34 1,1 39  celo leto  

4.NT GNE Učitelj VERMIGLIO ROBERT 34 1,5 51  
skupaj: 3 ure/ted 

ob ponedeljkih 
4.NT GNE Učitelj VRH M. ROSANA 34 1,5 51  

4.NT GNEpp Učitelj VERMIGLIO ROBERT 34 1,0 35  
skupaj: 2 uri/ted 

4.NT GNEpp Učitelj VRH M. ROSANA 34 1,1 36  

4.NT RU 
Razred
ništvo 

LEVSTEK KLARA 34 1,0 35    

4.NT SOE Učitelj VRH M. ROSANA 34 0,9 31    

4.ŽT ANG Učitelj GRMEK PETRA 36 3,9 140    

4.ŽT GEO - geo Učitelj KOFOL TOMAŽ 18 2,2 40   2. polletje 

4.ŽT 
KEM -
kemija 

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

18 1,8 32   

2.polletje 

4.ŽT 
KEMv-
kemija 

Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

18 0,9 16 1.+2.sk (2x8)  

4.ŽT MAT Učitelj KOBAL ANAMARIJA 36 2,9 103    

4.ŽT PIDpp Učitelj DREŠČEK MARIJA 18 1,9 35 1.sk po 4 ure/skupino (9x) do 1.menjave urnika: 
UK, 12 4.ŽT PIDpp Učitelj SOVDAT MARTINA 18 1,9 35 2.sk 

4.ŽT PID Učitelj DREŠČEK MARIJA 36 1,9 70    

4.ŽT PRŽpp Učitelj BAVČAR JANJA 18 0,9 17 1.sk 
2 uri/teden 

2.polletje ( le 1/4 
leta? ) 4.ŽT PRŽpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 18 0,9 17 2.sk 

4.ŽT PRŽ Učitelj BAVČAR JANJA 36 3,7 132    

4.ŽT PRŽ Učitelj TAVČAR TJAŠA 36 1,8 66    

4.ŽT RU 
Razred
ništvo 

BAVČAR JANJA 36 1,0 35    

4.ŽT SLO Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 36 3,9 140    

4.ŽT ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 36 2,2 80    

4.ŽT TPŽ Učitelj SOVDAT MARTINA 18 2,2 39   1.polletje 

4.ŽT UME Učitelj PERŠOLJA B. STAŠA 18 1,7 30   2.polletje 

4.ŽT ZGO Učitelj KOHN LIDIJA 18 2,2 40   1. polletje 

4.ŽT ŽMBpp Učitelj DREŠČEK MARIJA 17 4,0 68 1.sk 
1.polletje, vzporedno z  menjavo skupin 

4.ŽT ŽMBpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 17 4,0 68 2.sk 

4.ŽT ŽMB Učitelj DREŠČEK MARIJA 17 2,1 35    

4.ŽT ŽMB Učitelj TAVČAR TJAŠA 17 2,1 35    

5.ŽT ANG Učitelj GRMEK PETRA 33 4,1 136    

5.ŽT BIO Učitelj 
GOLJEVŠČEK 
ČARGO KARMEN 

16 2,5 40   1.polletje 
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5.ŽT MAS Učitelj BARBER R. JANJA 33 1,2 41    

5.ŽT MAT Učitelj BARBER R. JANJA 33 3,1 103    

5.ŽT PIT Učitelj ČERNILOGAR GRETA 33 2,1 68    

5.ŽT RU 
Razred
ništvo 

VIDMAR NADICA 33 1,1 35    

5.ŽT SLO Učitelj ČERNE GEC NEŽKA 33 4,1 136    

5.ŽT SOC Učitelj KOHN LIDIJA 33 1,2 40    

5.ŽT ŠVZ Učitelj VIDMAR NADICA 33 2,1 70    

5.ŽT TAŽpp Učitelj DREŠČEK MARIJA 33 3,1 103  učilnica 14  

5.ŽT TAŽ Učitelj DREŠČEK MARIJA 33 1,0 33    

5.ŽT ŽMBpp Učitelj DREŠČEK MARIJA 16 2,1 34  po  2 uri / skupino 
(uč. 13, 12) 

2.polletje 
5.ŽT ŽMBpp Učitelj TAVČAR TJAŠA 16 2,1 34  

5.ŽT ŽMB Učitelj DREŠČEK MARIJA 16 2,2 35   
2.polletje 

5.ŽT ŽMB Učitelj TAVČAR TJAŠA 16 2,2 35   

5.ŽT ŽTEv Učitelj BAVČAR JANJA 16 2,2 35  po  2 uri / skupino 
uč.12 

1.polletje 
5.ŽT ŽTEv Učitelj TAVČAR TJAŠA 16 2,2 35  

5.ŽT ŽTE Učitelj BAVČAR JANJA 33 1,7 55    

5.ŽT ŽTE Učitelj TAVČAR TJAŠA 33 1,7 55    

          

Menjave urnika: 2. 12. 2019  ;  13. 1. 2020  in zadnja korekcija:  30. 3. 2020 

 
 
 

2.4. Strokovni delavci šole 
STROKOVNI 

DELAVCI 
PREDMET, MODUL, 

ZAPOSLITEV 
DRUGE ZADOLŽITVE 

BARBER R. 
JANJA 

Matematika, 
matematika v stroki 

Razredničarka, tajnik  ŠMK za poklicno maturo, delo z nadarjenimi dijaki, delavnice za 
učence, dijake in odrasle; priprava in popravljanje internega gradiva POM, mentorica 
tekmovanj (matematika); sodelovanje v aktivu, organizacija, izvedba in nadzor 
tekmovanja Kenguru na šoli, koordinatorica za izvedbo raziskave PISA, sodelovanje v 
študijskih skupinah in udeležba na srečanjih, izobraževanje odraslih, sodelovanje v 
projektih,  sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in 
učilnico 18 ter oglasnih desk, sodelovanje v promocijskih dogodkih; zaposlitve dijakov, 
organizacija, vodenje in izvedba ekskurzije, spremstvo dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi informativnega dne, dneva odprtih vrat in drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Bavčar Janja 
Strokovni moduli 
živilstva 

Razredničarka,  članica komisije za kakovost, vodja aktiva živilstvo, vodja PUZa Slaščičar, 
mentorstvo pri pripravi raziskovalne naloge EKPSP, delavnice za učence, dijake in 
odrasle; priprava in popravljanje internega gradiva POM, mentorica tekmovanj (živilstvo), 
; sodelovanje v študijskih skupinah in udeležba na srečanjih, izobraževanje odraslih, 
sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinete, sodelovanje v promocijskih dogodkih; zaposlitve dijakov, organizacija, 
vodenje in izvedba ekskurzij, spremstvo dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, 
sodelovanje pri izvedbi informativnega dne, dneva odprtih vrat in drugih interesnih 
dejavnostih, druge naloge. 

Bizjak Irena Moduli vrtnarstva 

Razredničarka, sodelovanje v aktivu, delavnice za učence, dijake in odrasle; priprava in 
popravljanje internega gradiva ZI, sodelovanje v študijskih skupinah in udeležba na 
srečanjih, izobraževanje odraslih, sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete, sodelovanje v promocijskih dogodkih; 
zaposlitve dijakov, organizacija, vodenje in izvedba ekskurzij, spremstvo dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi informativnega dne, dneva 
odprtih vrat in drugih interesnih dejavnostih, skrb za okrasne rastline na šoli, parna 
destilacija sivke, druge naloge. 

Bizjak Klavdija 

Modul: 
komuniciranje, 
koordinatorka za 
delo z dijaki s 
posebnimi 
potrebami, 
svetovalna delavka v 
dijaškem domu 

Svetovalna delavka v dijaškem domu, delo z dijaki s posebnimi potrebami; udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  izobraževanje 
odraslih, priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinet in učilnice ter oglasnih desk, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve 
dijakov in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi 
drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 
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Bratož Kristjan 

Praktični pouk 
kmetijstva,  
traktorske vožnje in 
vodja šolskega 
posestva 

Vodja posestva, vinar in vinogradnik na šolskem posestvu,  izvedba tečajev VDT, 
delavnice za učence, dijake in odrasle; tržna dejavnost, izobraževanje odraslih, udeležba 
na izobraževanjih, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in 
spremstva dijakov na ekskurzijah, sodelovanje pri izvedbi inventure, druge naloge. 

Cej Domen 
Praktični pouk 
kmetijstva 

Mentor PUDa na posestvu, vez med čitelji in vodjem posestva, sodelovanje v aktivu,  
sodelovanje v študijskih skupinah in udeležba na srečanjih, sodelovanje v projektih,  
sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, sodelovanje v promocijskih 
dogodkih; zaposlitve dijakov, organizacija, vodenje in izvedba interesnih dejavnosti, 
spremstvo dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi 
informativnega dne, dneva odprtih vrat, druge naloge. 

Colja Živa Športna vzgoja 

Delavnice za učence, dijake in odrasle; organizatorica in mentorica športnih tekmovanj; 
koordinator tekmovanja med biotehniškimi šolami; sodelovanje v aktivu, sodelovanje v 
študijskih skupinah in udeležba na srečanjih, sodelovanje v projektih,  sodelovanje na 
prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete, telovadnici, garderob ter 
oglasnih desk, sodelovanje v promocijskih dogodkih; zaposlitve dijakov, organizacija, 
vodenje in izvedba interesnih dejavnosti, spremstvo dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi informativnega dne, dneva odprtih vrat, druge naloge. 

Černe Gec 
Nežka 

Slovenščina, 
slovenščina v stroki 

Zborovodja šolskega pevskega zbora, šolske prireditve,  popravljanje pisnega dela POM; 
izobraževanje odraslih, zapisničarka, priprava dijakov za Cankarjevo tekmovanje, 
udeležba na izobraževanjih, izobraževanje odraslih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Černilogar 
Greta 

Moduli podjetništva, 
trženja, 
naravovarstva 

Priprava internega gradiva POM, mentorica tekmovanj; sodelovanje v aktivu, 
sodelovanje v študijskih skupinah in udeležba na srečanjih, izobraževanje odraslih, 
sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinete in učilnico 6 ter oglasnih desk, sodelovanje v promocijskih dogodkih; 
zaposlitve dijakov, organizacija, vodenje in izvedba ekskurzije, spremstvo dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi informativnega dne, dneva 
odprtih vrat in drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Čopi Vladimir 
Vzgojitelj v dijaškem 
domu 

Športne dejavnosti v dijaškem domu, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
projektih,  sodelovanje na prireditvah dijaškega doma, skrb za kabinete in prostore 
dijaškega doma ter oglasnih desk, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija 
ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, druge 
naloge. 

Čufer Darja laborantka 
Udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, skrb za laboratorij, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih, druge naloge. 

Debeljak 
Hlebec Helena 

Svetovalna delavka 

Svetovalna delavka, koordinator DOV,  informativnih dni in promocije poklicev, članica 
pevskega zbora, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, 
sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet  in oglasnih 
desk, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, druge naloge. 

Dornik Valič 
Anka 

Likovna umetnost 
Udeležba na izobraževanjih, priprava gradiv, izobraževanje odraslih, sodelovanje na 
prireditvah šole,  zaposlitve dijakov, druge naloge. 

Drašček Jasna 
Vzgojiteljica v 
dijaškem domu 

Vodja aktiva vzgojiteljev, skrb za okolico dijaškega doma, tekmovanje biotehniških šol, 
udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  
priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah dijaškega doma, sodelovanje v komisijah, 
skrb za kabinete in prostore dijaškega doma ter oglasnih desk, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Drekonja 
Severin 

Slovenščina 

Razrednik,  lektoriranje, oblikovanje šolskih publikacij, brošur, etiket; popravljanje 
gradiva POM;  sodelovanje v aktivu, sodelovanje v študijskih skupinah in udeležba na 
srečanjih; izobraževanje odraslih, sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in učilnico 15 ter oglasnih desk, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih; zaposlitve dijakov, organizacija, vodenje in izvedba 
ekskurzije, spremstvo dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi 
informativnega dne, dneva odprtih vrat in drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 
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Drešček 
Marija 

Moduli živilstva, 
gostinstva in 
naravovarstva  

Organizatorka šolske prehrane,  vodja PUZa živilsko-prehranski tehnik, urejanje 
pogovornih ur; članica šolskega pevskega zbora,  izobraževanje  odraslih, mentorstvo 
dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v 
projektih, priprava in popravljanje internega gradiva POM,  priprava drugih gradiv, 
sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet in učilnico 14 
ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve 
in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
dejavnosti, druge naloge. 

Florjančič 
Mateja 

Praktični pouk 
modulov 
slaščičarstva 

Razredničarka, izvajalka PUD-a, priprava in izvajanje delavnic za učence, dijake in odrasle;  
tečaji, izobraževanje odraslih, tržna dejavnost, mentorica tekmovanj (slaščičarstvo); 
izobraževanje  odraslih, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, skrb za kabinete in slaščičarsko delavnico ter oglasne dese, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij ter spremstvo dijakov, zaposlitve dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih dejavnosti, druge 
naloge. 

Fratnik 
Martina 

Matematika ter 
moduli gostinstva in 
gospodinjstva 

Delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje odraslih, priprava ekskurzij, vodenje 
in spremstvo na ekskurzijah, izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava 
gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah,  sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Goljevšček 
Čargo Karmen 

Kemija, biologija, 
ekološke analize in 
monitoring 

Projekt Zdrava šola, razredničarka, delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje 
odraslih, ekskurzije, razstave, drugi projekti; članica šolskega pevskega zbora,  
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, skrb za kabinete in učilnico 13 ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih 
dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Grmek Petra Angleščina 

Prevodi  šolskih člankov, tajnik ŠK za zaključni izpit, vodenje seznama garderobnih 
omaric, delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje odraslih, mentorica in 
priprava šolskih tekmovanj (angleški jezik); izobraževanje  odraslih, udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava 
gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in 
učilnico 10B ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Hauptman 
Andreja 

Komuniciranje in 
poslovanje, 
komunikacija na 
delovnem mestu 
(določen čas) 

Razredničarka, članica komisije za kakovost,  sodelovanje in organizacija šolskih 
prireditev, vodenje in sodelovanje v projektih; izobraževanje  odraslih, mentorstvo 
dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, priprava gradiv, 
sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet  ter oglasne 
deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, 
druge naloge. 

Jandrić Cvetka 
Praktični pouk 
modulov strežbe in 
kuhanja 

Razredničarka, delavnice za učence, dijake in odrasle, tečaji, pogostitve, izobraževanje 
odraslih, vodja PUZ-a gastronom-hotelir, tekmovanja na področju gastronomije, 
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, skrb za kabinet in učno kuhinjo ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih 
dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Klinec Dimitrij Fizika 
Izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, druge naloge. 

Kobal 
Anamarija 

Matematika, IKT 

Razredničarka, mentorica tekmovanj (matematika), izobraževanje odraslih, organizator 
interesnih dejavnosti; članica šolskega pevskega zbora, mentorstvo dijakom, udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava 
gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in 
učilnico 8 ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in 
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spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge 

Kobal 
Valentina 

Slovenščina 

Razredničarka, šolska kronika, izobraževanje odraslih, članica komisije za kakovost, 
urejanje FB in spletne strani šole, Cankarjevo tekmovanje; članica šolskega pevskega 
zbora,  mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih 
skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, 
sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in učilnico 5 ter oglasne deske, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Ivan Kodrič 
Priprava trajnega 
nasada 

Mentorstvo dijakom, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, druge naloge. Zunanji 
strokovni delavec. 

Kofol Tomaž 
Geografija, 
družboslovje, 
sociologija, kartiranje 

Priprava in mentor dijakom na šolskih prireditvah, delavnice za učence, dijake in odrasle, 
ekskurzije; mentorstvo dijakom - tekmovanja,  izobraževanje odraslih, udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava 
gradiv, sodelovanje v komisijah, skrb za oglasne deske, sodelovanje v promocijskih 
dogodkih, organizacija in vodenje ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje 
pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge 
naloge. 

Kohn Lidija 
Družboslovje, 
sociologija, 
zgodovina 

Mentorica dijaške skupnosti, organizatorka šolskega bazarja, izobraževanje odraslih, 
delavnice za učence, dijake in odrasle; skrb za učilnico 9, članica šolskega pevskega zbora, 
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah,  sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, 
druge naloge. 

Krašna Tatjana 
Strokovni moduli 
kmetijstva 

Nadomeščanje ravnateljice, razredničarka, vodja izobraževanja odraslih, delavnice za 
učence, dijake in odrasle, koordinator izvedbe tečajev na šoli, vodja PUZ-a vrtnar; 
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih,  zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri 
izvedbi inventure, tržna dejavnost, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, 
druge naloge 

Kumar Mateja Italijanščina 

Sodelovanje v projektih, prevodi, sodelovanje pri izmenjavi dijakov, izobraževanje  
odraslih, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, priprava gradiv, 
sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, sodelovanje v promocijskih 
dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih 
dejavnostih, druge naloge 

Kurinčič Anita  
Laborantka, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v promocijskih dogodkih, druge 
naloge 

Levstek Klara Angleščina 

Razredničarka, prevodi  šolskih člankov in besedil šolskih projektov, delavnice za učence, 
dijake in odrasle, izobraževanje odraslih, vodja aktiva družboslovje,  mentorica 
tekmovanj (angleški jezik), sodelovanje na šolskih prireditvah, mentorstvo dijakom, 
udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  
priprava gradiv, priprava internega dela za POM in popravljanje nalog, sodelovanje v 
komisijah, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Lokar Nika 
Strokovni moduli 
kmetijstva 

Razredničarka, vodja aktiva kmetijstvo, delavnice za učence, dijake in odrasle, tečaji, 
izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet in oljkarski nasad, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi 
inventure, tržna dejavnost, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge 
naloge. 

Makuc Aleš 
Strokovni moduli 
kmetijstva  

Delavnice za učence, dijake in odrasle, tečaji, izobraževanje odraslih, skrb za čebele ter 
kolekcijski nasad na šolskem posestvu,  mentor tekmovanj (vinogradništvo in vinarstvo); 
izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah 
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šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in učilnico 10 ter oglasne deske, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva 
dijakov, tržna dejavnost, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Malik Tanja 
Strokovni moduli 
živilstva in 
gospodinjstva. 

Razredničarka, organizatorka PUD za področje živilstva in pomočnika v biotehniki in 
oskrbi, delavnice za učence, dijake in odrasle, vodja PUZ-a pomočnik v biotehniki in 
oskrbi, kordinatorica sistematskih pregledov za dijake, izobraževanje  odraslih, 
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge 

Mavrič Čefarin 
Alenka 

Biologija, 
naravoslovje in 
strokovni moduli 
naravovarstva 

Vodja projekta Zdrava šola, delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje odraslih, 
vodja PUZ-a naravovarstvo, drugi projekti; članica šolskega pevskega zbora, mentorstvo 
dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v 
projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinete ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija 
ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje 
pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge  

Miklavčič 
Velikonja 
Barbara 

Strokovni modul 
kmetijstva 

Ravnateljica šole z dijaškim domom; koordinacija dela med šolo, dijaškim domom, šolsko 
kuhinjo in šolskim posestvom. 

Murenc 
Savarin 
Elizabeta 

Učna pomoč 

Izvajalka učne pomoči, prevodi šolskih člankov, delavnice za učence, dijake in odrasle, 
šolske prireditve,  članica šolskega pevskega zbora, udeležba na izobraževanjih, 
sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinet, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, 
druge naloge. 

Nagode 
Mateja 

Praktični pouk 
modulov 
slaščičarstva 

Razredničarka, izvajalka PUD-a, delavnice za učence, dijake in odrasle, tečaji, 
izobraževanje odraslih, tržna dejavnost,  mentorica tekmovanj (slaščičarstvo), 
mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, 
sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v 
komisijah, skrb za kabinet in slaščičarsko delavnico ter oglasne deske, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, 
druge naloge. 

Pahor Gardi 
Naravoslovje, 
biologija 

udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, priprava gradiv, 
sodelovanje v komisijah, druge naloge. 

Peršolja Staša Glasbena umetnost Izobraževanje odraslih, šolske prireditve, udeležba na izobraževanjih, druge naloge. 

PISK R. 
ANDREJKA 

Praktični pouk 
modulov 
gastronomije 
 

Razredničarka, izvedba tečajev, delavnic, pogostitev, izobraževanje odraslih,  mentorica 
tekmovanj (gastronomija), vodja aktiva gostinstvo, projekti, udeležba na izobraževanjih, 
sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje 
na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinete in učno kuhinjo  ter oglasne 
deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge 

Poša Ivana 
Moduli naravoslovja 
in kmetijstva 

Koordinatorica delavnic za OŠ, organizatorka PUD-a (kmetijstvo, naravovarstvo, 
vrtnarstvo), izobraževanje odraslih, predavateljica višje šole, projekti, mentorstvo 
dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v 
projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb 
za kabinet, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Prinčič Davis 
Informatika in IKT, 
matematika 

Razrednik, organizator dela v oljarni, izobraževanje odraslih, tečaji, delavnice za učence, 
dijake in odrasle, administrator spletnih učilnic, projekti, mentor tekmovanj 
(matematika); skrb za učilnico 7, mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, 
sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje 
na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za oljčni nasad, tržna dejavnost,  
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sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva 
dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih 
dejavnostih, druge naloge. 

Alan Sattler 
Vzgojitelj v dijaškem 
domu 

Športne dejavnosti v dijaškem domu, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  sodelovanje na prireditvah dijaškega doma, 
skrb za kabinet  ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija 
ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje 
pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge  

Sirk Karmen Knjižničarka 

Knjižničarka, delavnice za učence, dijake in odrasle, šolska kronika, komisija za kakovost; 
članica šolskega pevskega zbora,  projekt ŠC bere, udeležba na izobraževanjih, 
sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje 
na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za knjižnico ter oglasne deske, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva 
dijakov, postavitev razstav, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi 
drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Sovdat 
Martina 

Strokovni moduli 
živilstva in gostinstva 

Delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, 
udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  
priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, sodelovanje v 
promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Štrancar 
Metod 

Strokovni moduli s 
področja kmetijstva 

Razrednik, izvedba tečajev VDT, delavnice za učence, dijake in odrasle, skrb za živali na 
šolskem posestvu, vodja PUZa kmetijstvo, izobraževanje  odraslih, mentorstvo dijakom, 
udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  
priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za 
kabinet, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, predavanja za mantorje PUD-a in 
organizacija tečajev za mentorje, tržna dejavnost, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge 

Tavčar Tjaša 
Moduli s področja 
živilstva in gostinstva 

Delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje odraslih, skrb za urejenost šolskih 
hodnikov in zbornice; mentorstvo dijakom, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija 
ekskurzij, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje 
pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge 

Ušaj Laura 
Vzgojiteljica v 
dijaškem domu 

Udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  
priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah dijaškega doma, skrb za kabinet in prostore 
dijaškega doma ter oglasne deske, sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in 
spremstva dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih 
interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Vermiglio 
Robert 

Gospodarjenje z 
naravnimi viri 
energije 

Projekti, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v 
projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah,  
sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, druge naloge. 

Vidmar Nadica Športna vzgoja  

Razredničarka, delavnice za učence, dijake in odrasle, športna tekmovanja, šolske 
prireditve, članica šolskega pevskega zbora, udeležba na izobraževanjih, sodelovanje v 
študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava gradiv, sodelovanje na prireditvah 
šole, sodelovanje v komisijah, skrb za kabinet in telovadnici ter oglasne deske, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih, zaposlitve in spremstva dijakov, sodelovanje pri 
izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih dejavnostih, druge naloge. 

Vrh Makarovič 
Rosana 

Strokovni moduli 
naravovarstva  

Delavnice za učence, dijake in odrasle, izobraževanje odraslih,  ekskurzije, mentorica 
tekmovanj, projekti, predavateljica višje šole; mentorstvo dijakom, udeležba na 
izobraževanjih, sodelovanje v študijskih skupinah, sodelovanje v projektih,  priprava 
gradiv, sodelovanje na prireditvah šole, sodelovanje v komisijah, skrb za oglasne deske, 
sodelovanje v promocijskih dogodkih, organizacija ekskurzij, zaposlitve in spremstva 
dijakov, sodelovanje pri izvedbi inventure, sodelovanje pri izvedbi drugih interesnih 
dejavnostih, skrb za zeliščni vrt, druge naloge. 

Zamar Aljaž 
Varjenje, kmetijski 
stroji 

Vzdrževanje kmetijskih strojev. 
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2.5   Ostali delavci šole 

 

 

2.6. Delovni čas 
 

2.6.1. Delovni čas učiteljev je v referenčnem obdobju neenakomerno razporejen. Vzroki za 

neenakomerno razporeditev delovnega časa: strjena oblika krajših modulov, PUD 

(odsotnost oddelkov za daljše obdobje), gostujoči učitelji, prilagajanje letnim časom v 

kmetijstvu in posledično praktičnega pouka, promocijski dogodki, dan odprtih vrat, 

informativna dneva, dan šole in podobno. Predvideno je tudi delo ob sobotah: 

nadomeščanje, informativni dan, matura. 

2.6.2. Delovni čas vzgojiteljev je izmenski zaradi dela v dopoldanskem in popodanskem času, 

vzgojitelji se pri tem menjajo. Delavci so razporejeni v delovne izmene na način, ki 

zagotavlja nemoteno delo in življenje v domu vseh 24 ur. Vzgojitelji so v domu prisotni 

med 6.30 in 23.00.  Med 23.00 in 6.30 je v dijaškem domu prisoten varnostnik. Dijaki 

prihajajo v dijaški dom tudi ob nedeljah in praznikih, zato je delo vzgojitelja razporejeno 

tudi ob teh dneh. Vzgojitelji so vključeni tudi v druge dejavnosti kot so: promocijski 

dogodki,  informativni dan, delo v komisijah pri maturi, kar pomeni delo tudi ob sobotah.  

Žgavec 
Bernard 

Modul gostinstva 
Vodja gostinstva na Šolskem centru, izobraževanje  odraslih, udeležba na izobraževanjih,  
skrb za kabinet, sodelovanje v promocijskih dogodkih,  zaposlitve in spremstva dijakov, 
sodelovanje pri izvedbi inventure, tržna dejavnost, druge naloge. 

ZADOLŽITEV  DELAVCI 

Tajništvo 

Barbara Skok – administracija: naročilnice, pogodbe, dijaški dom, obračuni, posestvo,  
šolska prehrana, trženje  
Nina Grgič – pogodbe PUD, zavarovanja, najemniki,  administratorka za eAsistent, 
priloge k spričevalu, izdaja dvojnikov,  izobraževanje odraslih, projekti, tečaji, 
urejanje, dežurstev dijakov in učiteljev 

Hišnik Milan RUPNIK 

Šolsko posestvo 

Kristjan BRATOŽ – vodja posestva in učitelj 
Domen CEJ- delovodja, koordinator dela dijakov na šolskem posestvu, vodenje 
delavnic in učitelj praktičnega pouka 
Jože RUTAR – vodenje testiranja naprav za nanos FFS in delavec na posestvu 
Ingrid BRATOŽ – vodja vrtnarske postaje, delavka na posestvu, skrb za izvedbo 
dnevov odprtih vrat, informativnih dni 
Andraž KONIČ - študent 

Kuhinja  

Bernard ŽGAVEC – vodja gostunstva na Šolskem centru 
KUHARJI:  Tanja BREŠČAK, Damjana ŠTRUKELJ,  Teodor VODOPIVEC 
POMOČNIKI:   Majda BOŽIČ, Magda KOMPARA, Damjana KRETIČ, Zora MILETIĆ, Dejan 
MISLEJ, Mojca PERKO,  Lea PETREVČIČ,  Mitja ŠKIBIN 

Čiščenje prostorov 
Debora VIDMAR BAŠA – vodja 
Hedija ALIČKOVIĆ, Refija KOVAČEVIĆ, Sabrija RAMADANI, Suzana ŠAVLI 

Vratar Selmo HASANOVIĆ  
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2.6.3. Delovni čas zaposlenih na posestvu je zaradi narave dela lahko prerazporejen začasno 

(začasna potreba po neenakomerno razporejenem delovnem času).  Delo na posestvu je 

pogojeno predvsem z vremenom, varstvu rastlin, potreb po dežurstvih, pobiranju plodov, 

zalivanju, zdravstvenemu stanju živine, krmljenju živine, oskrbi ograje, skrbi za čebele… 

Prav tako je od vremena in prijav na tečaje nemogoče natančno napovedati dela kot sta: 

testiranje naprav za nanos FFS in tečaji VDT. Zaradi dežurstev je v sezonah potrebno delo 

tudi med prazniki in vikendi. Zaposleni na posestvu so vpeti v dogodke na šoli, delo se 

prepleta s poučevanjem. 

2.6.4. Delovni čas zaposlenih v gostinstvu, šolski kuhinji je izmenski zaradi dela v 

dopoldanskem in popodanskem času, kuharji in kuharski pomočniki se pri tem menjajo. 

Je pa delo zaradi narave dela lahko prerazporejeno tudi začasno (začasna potreba po 

neenakomerno razporejenem delovnem času) pri: zunanjih naročilih, pogostitvah, 

organizaciji šolskih prireditev (maturantski ples),… in tudi delo ob vikendih. 

 

2.6.5. Delovni čas čistilk in vratarja je izmenski zaradi dela v dopoldanskem in popodanskem 

času, pri čemer se zaradi narave dela (prilagajanje pouku) zaposleni ne menjavajo. Je pa 

delo lahko prerazporejeno tudi začasno (začasna potreba po neenakomerno 

razporejenem delovnem času) pri: organizaciji šolskih prireditev (maturantski ples), 

dnevih odprtih vrat, promocijskih dogodkih, informativnih dnevih, drugih dogodkih... 

 

2.6.6. Delovni čas hišnika. Delo je lahko prerazporejeno tudi začasno (začasna potreba po 

neenakomerno razporejenem delovnem času) pri: potrebi po hitrih popravilih, nenadnih 

dogodkih (zamakanja, vdor vode, poplave, mehanskih okvarah,…), organizaciji šolskih 

prireditev (maturantski ples), dnevih odprtih vrat, promocijskih dogodkih, informativnih 

dnevih, drugih dogodkih… 

 

2.6.7. Delovni čas ostalih zaposlenih: delo je lahko prerazporejeno tudi začasno (začasna 

potreba po neenakomerno razporejenem delovnem času) pri: organizaciji šolskih 

prireditev (maturantski ples), dnevih odprtih vrat, promocijskih dogodkih, informativnih 

dnevih, drugih dogodkih… 
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3. ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA IN DRUGEGA DELA NA ŠOLI v šolskem 
letu 2019/2020 

 
Dijaki prvi dan pouka prejmejo Publikacijo v kateri najdejo informacije o delovanju šole, o šolskem koledarju, 
razporeditvi PUD-a, interesnih dejavnostih in ostale potrebne informavije. 

 

3.6. ŠOLSKI KOLEDAR 

 
Ocenjevalna obdobja: 

1. polletje: od 2. septembra 2019 do vključno 15. januarja 2020,    
2. polletje:  

• za zaključne letnike od 16. januarja 2020 do 22. maja 2020 

• za ostale letnike od 16. januarja 2020 do 23. junija 2020 
 

September  

ponedeljek, 2. 9. 2019  začetek pouka 

sreda, 11. 9. -  petek, 13. 9. 2019 roditeljski sestanki za vse letnike 

sreda, 25. 9. 2019 svet staršev Biotehniške šole 

Oktober 

torek, 1. 10. 2019 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca 

ponedeljek, 28. 10. 2019 jesenske počitnice 

torek, 29. 10. 2019 jesenske počitnice 

sreda, 30. 10. 2019 jesenske počitnice 

četrtek, 31. 10. 2019 dan reformacije, praznik 

November  

petek, 1. 11. 2019  dan spomina na mrtve, praznik 

torek, 5. 11. 2019 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca 

December 

torek, 3. 12. 2019 

• skupne pogovorne ure (ura določena naknadno) 

• dan odprtih vrat Biotehniške šole  

• dobrodelni bazar 

torek, 24. 12. 2019 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter božično - novoletnimi prazniki 

sreda, 25. 12. 2019              božič, praznik 

četrtek, 26. 12.  2019              dan samostojnosti in enotnosti, praznik 

petek, 27.12. 2019 novoletne počitnice 

ponedeljek, 30. 12. 2019 novoletne počitnice 

torek, 31. 12. 2019 novoletne počitnice 

Januar  

sreda, 1. 1. 2020 – četrtek, 2. 1. 2020          novo leto, praznik 

petek, 3. 1. 2020 • pouka prost dan, nadomeščanje 18. 4. 2020 

torek, 7. 1. 2020 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca 

sreda, 15. 1. 2020 
• zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

• prdagoška konferenca ob 14.30 

Februar  
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3. 2. 2020 – 7. 2. 2020 • teden kulture - kulturni dogodki 

ponedeljek, 3. 2. 2020 • začetek zimskega izpitnega roka 3. 2. – 28. 2. 2020 (zaključni izpit in poklicna matura) 

torek, 4. 2. 2020 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca 

petek, 14. 2.  2020 informativni dan 

sobota, 15. 2. 2020 informativni dan 

ponedeljek, 17.  2.  2020 zimske počitnice 

torek, 18.  2.  2020 zimske počitnice 
sreda, 19.  2.  2020 zimske počitnice 
četrtek, 20.  2.  2020 zimske počitnice 
petek, 21. 2.  2020 zimske počitnice 

Marec  

torek, 3. 3. 2020 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca 

April  

torek, 7. 4. 2020 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00, 

• pedagoška konferenca 

ponedeljek, 13. 4. 2020 velikonočni ponedeljek 

sobota, 18. 4. 2020 Dan šole (nadomeščanje: 3. 1. 2020) 

ponedeljek, 27. 4. 2020 dan upora proti okupatorju, praznik 
torek,  28. 4. 2020 prvomajske počitnice 
sreda,  29. 4. 2020 prvomajske počitnice 

četrtek,  30. 4. 2020 prvomajske počitnice 
Maj  

petek,1. 5. 2020 praznik dela 

torek, 5. 5. 2020 
• skupne pogovorne ure od 16.00 do 17.00 

• pedagoška konferenca 

petek, 22. 5. 2020 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike 

ponedeljek, 25. 5. 2020 
• razdelitev spričeval za zaključne letnike 

• začetek priprave na ZI in POM (25. 5. - 29. 5. 20) 

četrtek, 28. 5. 2020 izpitni rok za izboljšanje ocen za zaključne letnike 

sobota, 30. 5. 2020 začetek splošne in poklicne mature – spomladanski izpitni rok 

Junij  

ponedeljek, 1. 6.  2020 začetek zaključnega izpita za SPI in NPI – spomladanski izpitni rok  

torek, 2. 6.  2020 predčasni spomladanski izpitni rok za SPI in NPI za zaključne letnike: popravni in dopolnilni 

torek, 23. 6. 2020 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

sreda, 24. 6. 2020 

• razdelitev spričeval za ostale letnike 

• proslava pred dnevom državnosti 

• vpis v višji letnik 

torek, 25. 6. 2020 dan državnosti, praznik 

sreda, 26. 6. 2020 začetek poletnih počitnic za dijake (26. 6. – 31. 8. 2020) 

Julij  

sreda , 1. 7. 2020 • začetek popravnih in dopolnilnih  izpitov -spomladanski izpitni rok (1. 7. - 6. 7. 2020), 

torek, 7. 7. 2020 seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na spomladanskem izpitnem roku 

Avgust  

ponedeljek, 17. 8. 2020 • začetek popravnih in dopolnilnih  izpitov – jesenski izpitni rok (16. 8. – 21. 8. 2020) 

ponedeljek, 24. 8. 2020 začetek splošne in poklicne mature – jesenski izpitni rok 

torek, 25. 8. 2020 začetek zaključnih izpitov – jesenski izpitni rok 
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3.7. Datumi, ko dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) 
2019/2020:  

PUD na šoli koordinirata:  
➢ Tanja Malik in Nina Grgič (gostinstvo, živilstvo, pomočnik v biotehniki in oskrbi) 
➢ Ivana Poša in Nina Grgič (kmetijstvo, naravovarsto in vrtnarstvo) 

 

Razred Čas opravljanja PUD-a Trajanje PUD-a v tednih (urah) 

1.PB nima - 

2.PB 14.10.2019 - 25.10.2019 2 (76 ur) 

1.GH  nima - 

2.GH  30.3.2020 - 22.6.2020 12 (441ur + 15 ur v šk) 

3.GH  3.9.2019 – 10.1.2020 17 (646 ur) 

1.S nima - 

2.S 30.3.2020 - 22.6.2020 12 (441 ur + 15 ur v šk) 

3.S 3.9.2019 - 2.12.2019 12 (456 ur) 

4.ŽT 10.4.2020 - 24.4.2020 2 (76 ur) 

5.ŽT nima - 

1.NT 16.6.2020 – 22.6.2020 1 (38 ur) 

2.NT nima - 

3.NT 26.5.2020 – 22.6.2020 4 (152 ur) 

4.NT nima - 

1.KT 16.6.2020 – 22.6.2020 1 (38 ur) 

2.KT nima - 

3.KT 2.6.2020 – 22.6.2020 3 (114 ur) 

4.KT nima - 

1.GP med šolskim letom 2 (76 ur) 

2.V 26.3.2020 – 22.6.2020 12 (456 ur) 

3.V 3.9.2019 – 28.11.2019 12 (456 ur) 

 
 
 

3.8. Šolski zvonec 
 
Malica bo urejena v dveh odmorih (4. in 5. šolsko uro). Med 7. in 8. Šolsko uro ni petminutnega odmora.  
 

URA DOPOLDNE 

Predura 7.05 – 7.50 

1. 7.50 – 8.35 

2. 8.40 – 9.25 

3. 9.30 – 10.15 

4.ura/odmor 10.20 – 11.05 

5.ura/odmor 11.05 – 11.50 

6. 11.55 – 12.40 

7. 12.45 – 13.30 

8. 13.30 – 14.15 

http://1.gh/
http://2.gh/
http://3.gh/
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3.9. Urnik 

Urniki se bodo tekom šolskega leta spremenili predvidoma trikrat (2. 12. 2019 ,  13. 1. 2020  in zadnja korekcija:  
30. 3. 2020) predvsem zaradi odhodov dijakov posameznih oddelkov na PUD, zaradi vezav med oddelki ter 
strnjenemu izvajanju nekaterih modulov. Vzporedno s spremembo urnikov se bodo spremenile tudi pogovorne 
ure posameznih profesorjev.  

 
 

3.10. Uradne ure 

TAJNIŠTVO:  vsak delovni dan 9.30 – 11.30 in 13.00 – 14.30 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA:  vsak delovni dan 9.00 – 14.00 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:  torek 14.00 - 16.00, petek 9.00 – 11.00   

 
 
Urnik knjižnice:   

 
 
 
 
 
 

 

3.11. Oddelki 

V šolskem letu 2019/2020 je na Biotehnoško šolo vpisanih 355 dijakov v 21 oddelkih (enako kot v šolskem letu 
2018/2019) pri čemer oddelke pri splošnoizobraževalnih in nekaterih strokovnih predmetih združujemo. Med 
novinci letos združujemo 1. letnik kmetijsko-podjetniški tehnik (KT) in 1. letnik naravovarstveni tehnik (NT).  
 
Združujemo sledeče oddelke: 

• 1.KT in 1.NT (splošni in strokovni predmeti/moduli) 18+10 = 28 dijakov 

• 4.KT in 4.NT (splošni in strokovni predmeti/moduli) 16+11=27 dijakov 

• 2.V in 2.S (splošni predmeti) 16+7=23 dijakov 

• 3.V in 3.GH (splošni ppredmeti) 9+19=28 dijakov 

Število dijakov na dan:
15. 9. 2019

 
Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 

188 167 355 

Programi 

Program Fantje Dekleta Skupaj 

Gastronomske in hotelske storitve 46 14 60 

PONEDELJEK 7.30 - 12.00     13.00 - 14.30 

TOREK 7.30 - 12.00     13.00 - 15.30 

SREDA 7.30 - 12.00 

ČETRTEK 7.30 - 12.00     13.00 - 14.30 

PETEK 7.30 - 12.00     13.00 - 14.30 
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Gospodar na podeželju 9 2 11 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 58 24 82 

Naravovarstveni tehnik 23 27 50 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 23 8 31 

Slaščičar 10 56 66 

Vrtnar 11 5 16 

Živilsko prehranski tehnik 8 31 39 

 

 

3.12. Organizacija pouka 

V sklopu eAsistenta bomo v šolskem letu 2019/20 uporabljali:  
• eRedovalnico - elektronsko redovalnico  
• eDnevnik - elektronski dnevnik 
Za starše je vkloplena storitev eObveščevalec, ki je povezana s šolskim sistemom eAsistent in starše preko SMS 
oz. e-pošte obvešča o prisotnosti dijaka pri pouku, ocenah, pohvalah… 
 
 

3.13. Prostorski in delovni pogoji 

Šola postaja pretesna, v času, ko so na šoli vsi oddelki primanjkuje učilnic, pouk poteka tudi v mali telovadnici, 
včasih v mali jedilnici. Dijaški dom je polno zaseden. V zadnjih letih smo prenovili nekaj učilnic: tla in klopi, na 
hodnike smo dodali omarice za dijake in klopi, uredili smo učilnico strežbe, iz velike garderobe uredili še dodatno 
učilnico. V dijaškem domu smo v polovici sob obnovili parket, zamenjali kopalniško garnituro in vsem sobam 
zamenjali žaluzije na oknih. Zamenjali smo vsa vhodna vrata. V telovadnici smo obnovili parket. Sanirali smo tudi 
zunanje stopnišče in streho nad kotlovnico. Vsi skupaj se trudimo, da ohranjamo šolsko imovino.  
 
Nujno pa bi bilo potrebno dobiti rešitev za širitev šole in ureditev sledečega: 
 

1. Pridobiti vsaj tri velike učilnice z 32 stoli (samostojni oddelki so tudi večji, veliki so tudi oddelki, ki jih 
združujemo – učilnice na Biotehniški šoli pa so večinoma majhne, do 26 mest), v razredih so klopi in stoli 
tesno do zidov. 

2. Dodati še 3 garderobe za praktični pouk za dijake in eno garderobo za profesorje. Vsi učitelji praktičnega 
pouka in zaposleni na posestvu (skupaj 15 ljudi), imajo na razpolago le eno garderobo v velikosti 8,3m2. 
Dijaki se preoblačijo v treh garderobah: garderoba za kmetijce (KT, NT, PB in GP), za gostince in za 
slaščičarje, vsaka v velikosti okrog 10m2. Hkrati sta v garderobi lahko tudi po 2 oddelka, predvsem pa ni 
primerno, da so v garderobah skupaj dekleta in fantje.  

3. Nujno je potrebno posodobiti WC-je, dodati vsaj vsaj še en moški in en ženski WC. V odmorih je pred 
sanitarijami vrsta, v vsakem nadstropju je le po en wc za ženske in en za moške. V primeru, da pride do 
zamašitev – je celo nadstropje šole brez sanitarij. 

4. Na hodnikih: dokupiti je potrebno dodatne klopi za dijake. 
5. Nujen je nakup vsaj še 30 garderobnih omaric (dijaki prenašajo gojzerje in delovne obleke po razredih, 

hodnikih) – vendar se sprašujemo, kam garderobne omarice sploh namestiti (prostorski problem). 
6. Prezračevanje, klime: slab zrak na hodnikih, jedilnici (zaradi slabega zračenja glavne kuhinje  se vonjave 

širijo po celi šoli, prav tako se vonjave širijo iz prostora za predelavo), v natrpanih učilnicah, v 
spomladanskih in zgodnjih jesenskih dneh je v učilnicah vročina, ki presega 28oC in delovni pogoji za delo 
dijakov in učiteljev so nemogoči. Prav prezračevanje kuhinje in jedilnice je v planu do decembra 2019. 

7. Željo imamo po urejeni šolski prodajalni. 
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8. Računalniška oprema in projektorji: računalniki so stari, počasni, veliko je napak, popravil, postopoma naj 
bi jih zamenjali zmogljiveši in sodobnejši. Potrbovali bi tudi še vsaj dva prenosnika: tržana dejavnost in za 
potrebe tajnika poklicne mature. Projektorje pa postopoma že zamenjujemo. 
 

 
 

3.14. Organizacija šolske prehrane 

Dijaki praviloma malicajo v času 4. in 5. šolske ure (2 glavna odmora). Zaradi velikega števila dijakov je malico 
nemogoče izpeljati v enem odmoru. 
 
Cena malice je 2,42 €. Do brezplačne malice je dijak upravičen le, če znaša dohodek na družinskega člana do 42% 
povprečne plače.  
 
Urnik obrokov za šolsko leto 2019/20 
 

OBROK Čas deljenja obroka 
zajtrk    6.30 - 7.30 
1. glavni odmor/malica 10.20 - 11.05 
2. glavni odmor/malica 11.05 - 11.50 
kosilo 14.00 - 15.30 (petek: 13.00-14.30) 
večerja 19.00 - 19.30 

Ob petkih je čas deljenja kosila od 13.00 do 14.30. Urnik velja od 1.septembra 2019 do preklica. 
 
Naši cilji:  

- z uravnoteženo prehrano prispevati k zmanjšanju obolevnosti zaradi civilizacijskih bolezni 
- navajati dijake na zdravo hrano 
- navajati dijake na pravilen ritem prehranjevanja 

 
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, 
sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo: 

1. cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter 

2. strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, 

količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih 

določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje. 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi šola vzpodbuja zdravo 
prehranjevanje in kulturo prehranjevanja: 

➢ zadovoljstvo dijakov (v šoli in dijaškem domu) se preveri z anketo, ki jo izpolnijo dijaki in starši,  

➢ spremljanje prehranjevalnih navad dijakov, koriščanja obrokov, povezovanje s starši (vzgojitelji 

dijaškega doma, vsi zaposleni na šoli od razrednikov, zaposlenih v kuhinji, tajništva ter drugih 

strokovnih delavcev šole), 

➢ nameščen pitnik in spodbujanje k pitju vode, 

➢ zelenjava iz šolskega posestva,  

➢ sadje iz šolskega posestva naj bo glede na sezono vedno na razpolago dijakom (grozdje jeseni, 

jabolka,…), 

➢ spodbujanje otrok k zdravemu načinu prehranjevanja se izvaja preko celega šolskega leta: v sklopu 

ponudbe prehrane, pri pouku – neformalni razgovori, šola je vključena v projekt Zdrava šola, 

znotraj modulov in predmetov, ki jih šola ponuja je veliko vsebin povezanih z zdravim 

prehranjevanjem, pridelavo in predelavo sadja in zelenjave, dijaki se naučijo pridelati in pripraviti 

hrano na zdrav način. 
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➢ Učitelji so vzgled dijakom, prehranjujejo se skupaj z dijaki v jedilnici. 

➢ Posvetiti skrb ločevanju odpadkov pri deserviranju.  

➢ V pripravo jedilnikov bomo še naprej vključevali dijake. 

 

Nad šolsko prehrano bdijo:  Marija DREŠČEK (organizatorka šolske prehrane), Bernard ŽGAVEC (vodja 

gostinstva, ekonom), Barbara SKOK (prijava in odjava na malice, obračun), ravnateljica Barbara MIKLAVČIČ 

VELIKONJA, vodja dijaškega doma (Jasna DRAŠČEK), kuharji (Tanja BREŠČAK, Damjana ŠTRUKELJ, Teodor 

VODOPIVEC).  

 

3.15. Informiranje 

Odgovorni za informiranje na šoli: 

• Spletne strani Biotehniške šole in FB Biotehniške šole koordinira (novice in foto-galerija): Valentina 
KOBAL, pri urejanju spletnih strani sodelujeta tudi knjižničarka Karmen SIRK in vzgojiteljica Jasna 
DRAŠČEK (za dijaški dom). 

Skupina, ki bo poskrbela, da bodo na spletni strani vedno sveže novice: 

• Tatjana KRAŠNA – formalno in neformalno izobraževanje odraslih 

• Nina GRGIČ – testiranje naprav za FFS in tečaji VDT 

• Janja BARBER ROJC – poklicna matura 

• Petra GRMEK -  zaključni izpiti 

• Posamezniki zadolženi za interesne dejavnosti, projekte, dogodke (profesorici športne vzgoje, 
organizatorji ekskurzij, kulturnih dogodkov, delavnic…)  

• Helena DEBELJAK HLEBEC, Klavdija BIZJAK – promocija šole (dan odprtih vrat, stojnice, informativni dan, 
projekti) 

• MENTORJI TEKMOVANJ, ORGANIZATORJI PRIREDITEV  

Vsak član skupine bo poskrbel za kratek, berljiv tekst in ga skupaj s fotografijo poslal po e-pošti Valentini KOBAL: 
valentina.kobal@scng.si. 

 
- Članke za medije bodo pripravljali: MENTORJI IN ORGANIZATORJI DOGODKOV, tekst s fotografijo bodo 

poslali ravnateljici v vednost.  
Lektoriranje člankov za medije: Severin DREKONJA, Valentina KOBAL 
 

- Za urejenost oglasne deske na hodnikih bodo skrbeli: 
o Greta ČERNILOGAR in Petra GRMEK (1. nadstropje),  
o Karmen GOLJEVŠČEK ČARGO in Marija DREŠČEK (pritličje, hodnik laboratorij in učilnica 13) 
o Alenka MAVRIČ ČEFARIN in Rosana VRH MAKAROVIČ (pritličje, od učilnic 8 do 10A) 
o Cvetka JANDRIĆ in Andreja PISK RUTAR (klet II) 
o Mateja NAGODE in Mateja FLORJANČIČ (pred slaščičarsko delavnico, klet I) 
o in ostali učitelji ob posameznih dogodkih na šoli 

 
- Dežurstva dijakov: 

zadolžena za nemoten potek dežurstev bo Nina GRGIČ 
 

- Obveščanje odsotnosti učiteljev/nadomeščanja: 
za urejanje nadomeščanja bo poskrbela ravnateljica, v njeni odsotnosti pa Tatjana KRAŠNA in Nina GRGIČ 
 

- Informiranje staršev: 
Starše bomo o dogodkih, dogajanjih in novostih obveščali na roditeljskih sestankih, pogovornih urah; 
obveščeni pa bodo tudi preko spletne strani šole ter preko predstavnikov v svetu staršev in eAsistentu. Za 
obveščanje staršev bodo poskrbeli razredniki, svetovalna delavka Helena DEBELJAK HLEBEC in 
koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami Klavdija BIZJAK, vzgojitelji dijaškega doma in ravnateljica. 

mailto:valentina.kobal@scng.si
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3.16. Zavarovanje in varstvo pri šolskem delu  
 

Dijaki, ki imajo po programu praktični pouk, se že v prvem letniku seznanijo s pravili za varno delo in opravijo 
interni test iz varstva pri delu. Organizatorja: Tanja MALIK in Ivana POŠA. Dijake, ki opravljajo praktično 
usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) šola pripravi pogodbo in poravna prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.   
 
Za dijake 1. in 3. letnikov bodo organizirani sistematski zdravstveni pregledi, za dijake zaključnih  letnikov pa tudi 
cepljenje. Glede sistematskih pregledov so nastale težave: izvajanje so premaknili iz Šempetra pri Gorici v Novo 
Gorico.(pojasnilo: pomanjkanje kadra).  
 
V šolskem letu 2019/2020 bodo sistematske preglede prevzeli v otroški ambulanti dr. Krapež in dr. 
Kumprej. Razdelili si bosta po smereh.   
 
 

3.17. Promocija in dodatne zadolžitve 
 

3.12.1  Dan odprtih vrat in informativni dan 
Pritegnili bomo tudi lokalno skupnost.  
Dan odprtih vrat bo tudi dan, ko bomo organizirali Šolski bazar » Nikoli nisi sam «.  
 

torek, 3. december 2019 
• Dan odprtih vrat, dobrodelni bazar »Nikoli nisi sam« 

• Skupne pogovorne ure od 14.45 – 15.45 (izjemoma) 

 
TIM za organizacijo dneva odprtih vrat : 
Dan organizirata in koordinirata Helena DEBELJAK HLEBEC in Lidija KOHN.  
 
TIM za organizacijo informativnega dne : 
Dan organizira in koordinira Helena DEBELJAK HLEBEC, pomoč: Klavdija BIZJAK 
 
Na DOV in ID predstavitve poklicev vodijo: 

• Kmetijsko podjetniški tehnik: Barbara MIKLAVČIČ V. 

• Naravovarstveni tehnik: Alenka MAVRIČ ČEFARIN 

• Gospodar na podeželju: Tatjana KRAŠNA/Nika LOKAR 

• Slaščičar in živilsko prehranski tehnik: Janja BAVČAR 

• Gastronom hotelir: Andreja PISK RUTAR 

• Pomočnik v biotehniki in oskrbi: Tanja MALIK 

Predstavitev DIJAŠKEGA DOMA: 
• koordinira Jasna DRAŠČEK 

 
3.12.2 Delavnice za osnovne šole 

• V šolskem letu 2019/2020 bomo v okviru promocije ŠC Nova Gorica na naši šoli izvedli različne delavnice 
za osnovne šole:  22. 10. 2019 in 22. 11. 2019  

• Delavnice bo koordinirala Ivana POŠA. 

 
3.12.3 Obiski predstavitev poklicev za OŠ, sejmov, razstav, pogostitev, obiski OŠ na povabilo: 

• Se določa na podlagi kraja dogodka in teme dogodka. 
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• Nekateri datumi so že znani: 

četrtek, 3. oktober 2019 • Predstavitev poklicev v Sežani 

petek, 4. oktober 2019 • Predstavitev poklicev v Idriji 

torek, 22. oktober 2019 • Zaposlitveni bazar: Ajdovščina 

 

 

3.12.4 Za prevode člankov, projektov so zadolženi:  Petra GRMEK, Klara LEVSTEK, Elizabeta MURENC SAVARIN, 

Mateja KUMAR. 

 

3.12.5 Za lektoriranje so zadolženi: Nežka ČERNE GEC, Severin DREKONJA in Valentina KOBAL. 

 

 

3.18. Interesne dejavnosti 

Program interesnih dejavnosti za šolsko leto 2019/2020 je pripravila Anamarija KOBAL v sodelovanju z aktivi 
(strokovne ekskurzije), knjižničarko Karmen SIRK (kulturne dejavnosti), PUZi ter razredniki. Za izvedbo so 
odgovorni organizatorji posameznih dejavnosti, razredniki in koordinator.  

 
KMETIJSKI TEHNIK 1.l 2.l 3.l 4.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:         

Športni dnevi:  jesenski športni dan, zimski športni dan in medrazredne športne 
igre. (Vidmar, Colja) 

24 24 24 24 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 
likovnih razstav (Sirk).                                                                                                                                                                                                                                                              
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

18 18 18 18 

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju. (Kohn) 6       

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih 
ustanov, dnevi odprtih vrat. (Sirk) 

6       

Zdravstveno vzgojne delavnice. (Mavrič, Goljevšček, Colja) 18       

OED-SKUPAJ 72 42 42 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in          

PROSTA IZBIRA DIJAKA         

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

6     4 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur določeno med 
šolskim letom 

ter         

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, 
naravoslovni/ekološki dnevi):  

        

* Ogled Ljubljane, reaktorja v Podgorici, Muzeja iluzij, Planetarija (Barber, 
Goljevšček) (12h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12       

* Sejem v Komendi in ogled kmetije, začetek oktobra (Štrancar) (12h) 12 12     

* Dvodnevna ekskurzija v Italijo, pomlad 2020, (Makuc) (24h)     24 24 

* Enodnevna strokovna ekskurzija v Verono (Štrancar) (12h) 12 12     

* Enodnevne strokovne ekskurzije (ogled kmetij)   24 12   

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 96 96 96 64 
     
Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 
pouk.     
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NARAVOVARSTVENI TEHNIK 1.l 2.l 3.l 4.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:         

Športni dnevi:  jesenski športni dan, zimski športni dan in medrazredne športne 
igre. (Vidmar, Colja) 

24 24 24 24 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 
likovnih razstav (Sirk).                                                                                                                                                                                                                                                              
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

18 18 18 18 

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju. (Kohn) 6       

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih 
ustanov, dnevi odprtih vrat. (Sirk) 

6       

Zdravstveno vzgojne delavnice. (Mavrič, Goljevšček, Colja) 18       

OED-SKUPAJ 72 42 42 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in          

PROSTA IZBIRA DIJAKA         

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

6     4 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur določeno med 
šolskim letom 

ter         

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, 
naravoslovni/ekološki dnevi):  

        

* Ekološki dan - delavnica: Teden zmanjševanja odpadkov, Uporabnica 
(Hauptman) 

      8 

* Ogled Ljubljane, reaktorja v Podgorici, Muzeja iluzij, Planetarija (Barber, 
Goljevšček)   (12h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12       

* Pivška presihajoča jezera; sistematika, naravne vrednote, monitoring, maj 2020 
(Goljevšček) (12h) 

12 12 12   

* Enodnevna strokovna ekskurzija v Logarsko dolino, marec 2020 (Vrh) (12h) 12 12 12   

* Tridnevna strokovna ekskurzija na Bavarsko in Solnograško, 11.-13.9.2019 
(Mavrič)(36h) 

  36 36 36 

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 96 96 96 64 
     
Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 
pouk.     

 
ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK 4.l 5.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:     

Športni dnevi:  zimski športni dan in medrazredne športne igre. (Vidmar, Colja) 12 6 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 
likovnih razstav (Sirk).                                                                                                                                                                                                                                                              
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

12 6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil, izobraževalnih 
ustanov, dnevi odprtih vrat. (Sirk) 

6   

OED-SKUPAJ 30 12 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in      

PROSTA IZBIRA DIJAKA     

Informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak)   2 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur 
določeno 

med 
šolskim 
letom 

Strokovna ekskurzija  na Dolenjsko in v Belo krajino (Tavčar, Drešček, Sovdat)  24 24 

Ogledi: Fructal, Incom, Mlinotest - oktober 2019 (Tavčar, Drešček, Bavčar) 8 8 

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 64 32 
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Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 

pouk.   

GASTRONOM-HOTELIR 1.l 2.l 3.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:       

Športni dnevi:  jesenski športni dan (oz. obisk adrenalinskega parka ob zaključku 
3. letnika), zimski športni dan in medrazredne športne igre. (Vidmar, Colja) 

24 24 24 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 
likovnih razstav (Sirk).                                                                                                    
Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.                                                                                                                                                                                                                                                             
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

16 16 4 

OED-SKUPAJ 40 40 28 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in        

PROSTA IZBIRA DIJAKA       

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

4   2 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur 
določeno med 
šolskim letom 

ter       

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, 
naravoslovni/ekološki dnevi):  

      

* Strokovna ekskurzija na Kras, september 2019 (Fratnik, Pisk) 10 10   

* Strokovna ekskurzija v Toscano, oktober 2019 (Jandrić, Pisk)   36   

* Strokovna ekskurzija v Hrvaško Zagorje, marec 2020 (Jandrić, Pisk) 16 16 16 

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 64 64 32 
    
Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 

pouk.    

 
 

SLAŠČIČAR 1.l 2.l 3.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:       

Športni dnevi:  jesenski športni dan (oz. obisk adrenalinskega parka ob zaključku 

3. letnika), zimski športni dan in medrazredne športne igre. (Vidmar, Colja) 
24 24 24 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 
likovnih razstav (Sirk).                                                                                                    
Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.                                                                                                                                                                                                                                                             
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

16 16 4 

OED-SKUPAJ 40 40 28 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in        

PROSTA IZBIRA DIJAKA       

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

4   2 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur 
določeno med 
šolskim letom 

ter       

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, 
naravoslovni/ekološki dnevi):  

      

* Strokovna ekskurzija v Avstrijo (Bavčar, Nagode)   28 28 

* Strokovna ekskurzija v Italijo (Nagode, Bavčar) (14h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  14 14   

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 64 64 32 
    
Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 

pouk.    
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GOSPODAR NA PODEŽELJU 1.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 

Športni dnevi:  jesenski športni dan, zimski športni dan in medrazredne 
športne igre. (Vidmar, Colja) 

24 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, 
ogled likovnih razstav (Sirk).                                                                                                    
Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju.                                                                                                                                                                                                                                                             
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

16 

VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM in PROSTA IZBIRA DIJAKA: 

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

4 

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v 
sodelovanju z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom 
organizira Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur 
določeno 

med šolskim 
letom 

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, naravoslovni/ekološki dnevi):  

* Sejem v Komendi in ogled kmetije (Štrancar) (12h) 12 

* Strokovna ekskurzija v Verono (Štrancar) (12h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 1.l 2.l 

OBVEZNI ENOTNI DEL:     

Športni dnevi:  jesenski športni dan, pohod z ogledom in zimski športni dan. 
(Vidmar, Colja, Malik) 

18 12 

Obeležitev dneva kulture, obisk gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, ogled 

likovnih razstav (Sirk).                                                                                                                                                                                                                                                              
Prireditvi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob Dnevu državnosti. 

12 8 

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju. 
(Fratnik) 

6   

Naravoslovni dan, obravnava ekoloških problemov stroke. (Malik) 4   

OED-SKUPAJ 40 20 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM in      

PROSTA IZBIRA DIJAKA     

Motivacijske delavnice (metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 
navad), ter informacije o nadaljnem izobraževanju (VPP) (Debeljak) 

4 2 

Ogled šolske knjižnice, uvajanje v delo 2   

Zdravstvena vzgoja 6   

Ostale izbirne dejavnosti dijakov ter delavnice in predavanja, ki jih v sodelovanju 
z Mladinskim centrom ali Medpodjetniškim izobraževalnim centrom organizira 
Šolska svetovalna služba, aktiv družboslovja ali tim zdave šole (PID) 

število ur 
določeno 

med šolskim 
letom 

ter     

Strokovne ekskurzije (spoznavanje poklicnega področja, sejmi, 
naravoslovni/ekološki dnevi):  

    

* Strokovna ekskurzija v Ljubljano (Malik) 10 10 

* Strokovna ekskurzija v Slovensko Istro (Fratnik)                                                                                                                                                                                                                                                                    10   

INTERESNE DEJAVNOSTI SKUPAJ: 64 32 
   
Ure strokovnih ekskurzij so razporejene med interesne dejavnosti in 
pouk.   



ŠC Nova Gorica                                BIOTEHNIŠKA ŠOLA                       Letni delovni načrt 2019/2020 

 

 29 

 

3.19.  Šolska svetovalna služba 

Svetovalno delo bo v šolskem letu 2019/20 izvajala Helena Debeljak Hlebec, univ. dipl. ped. in prof. soc. 
Plan dela svetovalne delavke je sestavni del LDN svetovalnih delavk ŠC Nova Gorica. 

 

3.20. Knjižnica  
 

Knjižnico na Biotehniški šoli vodi Karmen SIRK. Plan dela knjižničarke je sestavni del LDN knjižničark ŠC Nova 
Gorica. 

 
3.21. Strokovni aktivi 

 
Aktivi delujejo znotraj Šolskega centra in imajo svojega vodjo. Na Biotehniški šoli pa se po potrebi srečujejo člani 
aktivov znotraj Biotehniške šole, ki imajo svojega vodjo, le-ta se udeležuje sestankov aktivov ŠC Nova Gorica. 
Na Biotehniški šoli bodo v šolskem letu 2019/2020 delovali naslednji aktivi: 
 

• vodja aktiva kmetijstvo: Nika LOKAR 

• vodja aktiva živilstvo: Janja BAVČAR 

• vodja aktiva gospodinjstva: Ivana POŠA 

• vodja aktiva gostinstva: Andrejka PISK RUTAR 

• vodja aktiva družboslovja: Klara LEVSTEK 

• vodja aktiva naravoslovja in ŠVZ: Karmen GOLJEVŠČEK ČARGO 

• vodja aktiva naravovarstvo: Rosana VRH MAKAROVIČ 

• vodja aktiva športa: Živa COLJA 

• vodja aktiva vzgojiteljev v dijaškem domu: Jasna DRAŠČEK 
 
Aktivi delujejo v povezovanju z aktivi ŠC Nova Gorica. 
 

  

3.21.1. AKTIV ŽIVILSTVO - plan dela 2019/2020 
 

NAZIV AKTIVA: Živilstvo 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Janja BAVČAR 

AKTIVNOST Zadolženi Destinacija 
ČAS 
TRAJANJA 
(v urah) 

Kako se dejavnost v dnevnik vpiše (športni 
dan, preventivna delavnica, zdravstvena 
vzgoja, strokovna ekskurzija) 

Strokovna 
ekskurzija 1: 
Slaščičarji 

Bavčar, 
Nagode 

Avstrija 28 ur 

2.S. OIV: Prosta izbira 8ur, Vsebine pov.s 
programomo 8 ur (ostalih 12 ur se razporedi 
med modul sladice ) 
3.S.: OIV: Prosta izbira 6 ur ( ostalih 22 ur se 
razporedi v modul sladice) 

Strokovna 
ekskurzija 2: 
Slaščičarji 

Nagode, 
Bavčar 

Zagreb 14 ur 

1.S OIV: 14 ur razporejeno med prosto izbiro 
in vsebine povezane s programom 
2.S. OIV: Prosta izbira 2 uri (ostalih 12 ur se 
razporedi v modul Dietne sladice) 

Strokovna 
ekskurzija 3:   
ŽPT      

Tavčar, 
Drešček, 
Sovdat 

Bela Krajina, 
Dolenjska 

28 ur 

4.ŽT: OIV:8 ur- prosta izbira, 8 ur vsebine 
povezane s programom, (12 ur se razporedi 
med strokovne module) 
5.ŽT: OIV:5 ur- prosta izbira, 5 ur vsebine 
povezane s programom, (18 ur se razporedi 
med strokovne module) 



ŠC Nova Gorica                                BIOTEHNIŠKA ŠOLA                       Letni delovni načrt 2019/2020 

 

 30 

Vaje na terenu 1:  
slaščičarji 

Nagode, 
Florjančič 

Ogled 
slaščičarne v 
Perli, NG 

4 ure 2.S: 4 ure strokovni modul Sladice 

Vaje na terenu 2:  
slaščičarji 

Nagode, 
Florjančič 

Ogled tovarne 
Incom 
Ajdovščina 

4 ure 
2.S: 4 ure strokovni modul Sladoled 
3.S: 4 ure strokovni modul Sladice 

Vaje na terenu 1: 
ŽPT 
 

Tavčar, Malik 
Štjak, Šepulje, 
Voglje,… 

12 ur 

5.ŽT: 12 ur se razporedi med strokovne 
module 
4.ŽT: 8 ur športni dan (4 ure med strokovne 
module) 

Vaje na terenu 2: 
ŽPT 

Drešček 
Zdravstveni 
dom Nova 
Gorica 

4 ure 4.ŽT: strokovni modul PID 

Vaje na terenu 3: 
ŽPT 

Drešček, 
Tavčar 

KGZ Nova 
Gorica 

4 ure 
4.ŽT:  4 ure strokovni modul ŽMZB 
5.ŽT: 4. ure strokovni modul ŽMZB 
 

Vaje na terenu 4: 
ŽPT 

Malik, Bavčar Fructal 4 ure 
4.ŽT: 4 ure strokovni moduli 
(2. PB: zaradi prevoza) 

Vaje na terenu 5: 
ŽPT 

Tavčar, 
Drešček 

Okusi Evrope 
(GO) 

4 ure 5.ŽT: strokovni modul 

Plan dela aktiva v 
šolskem letu 
2019/2020 (brez 
ekskurzij) 
 
 

- Strokovna izobraževanja 
- Tekmovanja 
- Sodelovanje na raznih pogostitvah in prireditvah 
- Urejanje oglasnih desk 
- Sodelovanje na promocijah poklicev 
- Izvedba slaščičarskih tečajev 
- Izobraževanje odraslih 

                                                                                        

3.21.2. AKTIV KMETIJSTVO - plan dela 2019/2020 
 

NAZIV AKTIVA: KMETIJSTVO 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Nika LOKAR 

AKTIVNOST Zadolženi Destinacija 
ČAS 
TRAJANJA 
(v urah) 

Kako se dejavnost v dnevnik vpiše (športni 
dan, preventivna delavnica, zdravstvena 
vzgoja, strokovna ekskurzija) 

Strokovna ekskurzija 1: 
Metod 
Štrancar 

Komenda 
+ ogled 
kmetije 

12 ur 
Začetek oktobra  
Gredo 1GP, 1KT in 2KT 

Strokovna ekskurzija 2: Aleš Makuc 

Dvodnevn
a 
ekskurzija 
Hrvaška 

24 
dvodnevna strokovna ekskurzija: organizator 
ekskurzije: Aleš Makuc (pomlad 2020) 
Gredo 2KT, 3KT, 4KT 

Strokovna ekskurzija 3:        
Metod 
Štrancar 

Verona 12 
Verona, februar 2018,  
Gredo 1GP, 1KT in 2KT 

Strokovna ekskurzija 4:        Irena Bizjak 
Enodnevna 
ekskurzija 

12 Gredo 2V, 3V  - jesen 

Strokovna ekskurzija 5:        Irena Bizjak 
Enodnevna 
ekskurzija 

12 Gredo 2V, 3V - pomlad 

Strokovna ekskurzija 6:        
Karmen G. 
Čargo 

Podgorica  12 1KT 
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Plan dela aktiva v 
šolskem letu 
2019/2020 

➢ Vzdrževanje posestva, še posebej površin namenjenih za pouk strokovnih predmetov. 
➢ Usklajevanje dela med učitelji (več učiteljev, isti razred, isti modul) in zaposlenimi na 

posestvu. 
➢ Usklajevanje dela med praktičnim poukom in delom na posestvu, redni tedenski 

sestanki (vsak petek ob 7.15), ki jih sklicuje vodja aktiva: 
- sodelovanje učiteljev in zaposlenih na posestvu glede dela na posestvu za 

kvalitetnejše izveden praktični pouk in vzdrževanje posestva, 
- usklajevanje in izvedba PUD-a za dijake kmetijskih, vrtnarskih programov 

in NPI, 
- usklajevanje učnih načrtov in ocenjevanja znanja. 

➢ Spodbuditi razpravo v PUZih, ki jih aktiv pokriva, o doseganju učnih ciljev in 
kompetenc. 

➢ Strogo načrtovanje:  
- pridelave v zaprtem prostoru,  
- pridelave enoletnih kultur,  
- nabave semenskega, sadilnega materiala, substratov, gnojil, krmil, …. 
- nabava drugih učnih pripomočkov in učil. 

 
➢ Udeležba na različnih strokovnih izobraževanjih za nadgraditev osebnega znanja: 

- po ponujenih programih, 
- v organizaciji strokovnih služb (Kmetijski zavod, Kmetijski inštitut, 

Univerza …). 
➢ Sodelovanje pri vseh prireditvah, dogodkih in promocijah šole. 
➢ Sodelavanje na tekmovanjih (konzorcij biotehniški šol Slovenije in EWC)  
➢ Sodelovanje pri izobraževanju odraslih in izvedbi tečajev. 
➢ Prijavljali se bomo na razpise in pripravljali projekte. 
➢ Vsi člani aktiva se bomo izpopolnjevali na strokovnem in pedagoškem področju. 
➢ Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v Sloveniji in v tujino. 

 

 
 
 

3.21.3. AKTIV ŠPORTNE VZGOJE - plan dela 2019/2020 
 

NAZIV AKTIVA: ŠPORTNA VZGOJA 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Živa Colja 

AKTIVNOST Zadolžen Destinacija 
ČAS 
TRAJANJA 
(v urah) 

Kako se dejavnost v dnevnik vpiše (športni 
dan, preventivna delavnica, zdravstvena 
vzgoja, strokovna ekskurzija) 

Športni dan 1 
Nadica 
Vidmar, Živa 
Colja 

Sredogorje  8 ur Jesenski športni dan  

Športni dan 2 
Nadica 
Vidmar, Živa 
Colja 

Ljubljana, 
Bohinjska 
Bistrica, 
Cerkno, 
Nova 
Gorica 

8 ur Zimski športni dan 

Medrazredne športne 
igre (predlagam) 

Nadica 
Vidmar, Živa 
Colja 

Športna 
dvorana 

5 x 8 ur Medrazredne športne igre 
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Plan dela aktiva v 
šolskem letu 
2019/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V šolskem letu 2019/2020 bova aktiv športne vzgoje Biotehniške šole sestavljali profesorici 
športne vzgoje Nadica Vidmar in Živa Colja. Poleg samostojnega delovanja bo omenjeni 
aktiv del aktiva športne vzgoje Šolskega centra Nova Gorica. 
V šolskem letu 2019/2020 sva predvideli naslednje aktivnosti: 

• pregled preteklega dela v letu šolskem letu 2018/2019, 

• usklajevanje in izpopolnjevanje izvedbenih kurikulov za šolsko leto 

2019/2020, 

• organizacija in izvedba predvidenih športnih dni v šolskem letu 

2019/2020, 

• organizacija in izvedba medrazrednih športnih iger z žogo v šolskem letu 

2019/2020 

• sestava in mentorstvo šolskih športnih ekip, 

• sodelovanje na kulturnih prireditvah, 

• sodelovanje na Dnevu odprtih vrat Biotehniške šole, 

• pregled športnih rekvizitov, 

• skrbništvo male in velike športne dvorane, 

• reševanje tekočih problemov, 

• izboljšava metodike pouka športne vzgoje s pomočjo videoanalize, 

• tedenska vadba za zaposlene »Nirvana fitnes«, 

• izvedba preventivnih delavnic v okviru Zdrave šole. 

 

 
 

3.21.4. AKTIV GOSTINSTVO - plan dela 2019/2020 

NAZIV AKTIVA: GOSTINSTVO 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Andrejka PISK RUTAR 

AKTIVNOST Zadolžen Destinacija 

ČAS 
TRAJANJ
A (v 
urah) 

Kako se dejavnost v dnevnik vpiše (športni 
dan, preventivna delavnica, zdravstvena 
vzgoja, strokovna ekskurzija) 

Strokovna 
ekskurzija 1: 

Martina Fratnik 
Andrejka Pisk 
Rutar 
 

KRAS 
(september 
2019) 

10 ur  

Strokovna ekskurzija 
1.GH: predmeti: OIV – 6ur (vsebine povezane s 
programom), OGO pp kuh, OGO pp str 
2.GH: predmeti: PROpp, SGO) 

Strokovna 
ekskurzija 2: 

Cvetka Jandrić 
Andrejka Pisk 
Rutar 

Strokovna 
ekskurzija – 
Toscana, Elba 
(oktober 
2019) 

36 ur 

Strokovna ekskurzija 
2.GH: OIV – 8 ur vsebine povezane s 
programom, 8 ur – OIV – prosta izbira dijaka ter 
predmeti: PRO, SGO, MPI)  
3.GH: predmeti: PIO, SGO 
 

Strokovna 
ekskurzija 3:        

Cvetka Jandrić 
Andrejka Pisk 
Rutar 

Hrvaško 
Zagorje 
(marec 2020) 

16 ur 

Strokovna ekskurzija 
1.GH: OIV – prosta izbira dijaka – 8 ur 
2.GH:  predmeti: PRO, SGO, MPI  
3.GH: predmeti: PIO, SGO 
 

Vaje na terenu 
1: 

Cvetka Jandrić 
Martina Fratnik 

GTZ -Ljubljana 10 ur 
1.GH: predmeti: OGOpp- kuh, OGO pp- str 
2.GH: predmeti: PROpp, MPI 

Plan dela aktiva 
v šolskem letu 
2019/2020 
(brez ekskurzij) 
 
 

V šolskem letu 2019/2020 bomo člani aktiva: Andrejka Pisk Rutar - vodja aktiva, Bernard Žgavec, 
Tanja Malik, Martina Fratnik, Sovdat Martina,  Cvetka Jandrić 
 
Predvideli smo naslednje aktivnosti: 

• SODELOVANJE NA: 
- prireditvah, 
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 - projektih, 
- delavnicah, 
- sejmih, 
- promociji šole, delavnicah za OŠ, 
- dnevu odprtih vrat in informativnih dnevih. 

• Tekmovanja - v šolskem letu 2019/20: 
- tekmovanja iz kuharstva na GTZ Slovenije (Ljubljana) 
- tekmovanja v znanju in spretnostih za dijake in študente konzorcija 

biotehniških šol Slovenije  

• IZOBRAŽEVANJA:  
- Člani aktiva se bomo udeleževali izobraževanj iz strokovnega in pedagoškega 

področja.   

•  POUK NA TERENU in vključitev zunanjih strokovnjakov v praktični pouk: 
 

- Ogled sejma GTZ  v Ljubljani; oktober 2019; dijaki 1. GH in 2. GH; (OIV + PP);  organizacija:  
Pisk,  Jandrić 

- Obisk Sejma okusov -  GAST  Ljubljana (29.1. do 1.2.2020); ); organizacija:  Pisk,  Jandrić 
 

- Določeno število ur praktičnega pouka  bomo izvedli na terenu.  Aktivnosti in oglede bomo 
načrtovali sproti, glede na ponudbo in dogajanje. 

 
- Načrtujemo vključitev zunanjih strokovnjakov k pouku, delavnice oziroma  sodelovanje s 

strokovnjaki iz HIT-a 
 

- Bernard Žgavec, mentor dežurnim dijakom ter študentom in dijakom, ki opravljajo PUD na 
gostinstvu Šolski center – gostinski obrati 

 

• TEČAJI IN IZOBRAŽEVANJE BREZPOSELNIH OSEB: 
 

- šolskem letu 2019/20 bomo izvajali tečaje iz področja kuharstva in 
izobraževanja brezposelnih oseb (kuharstvo in strežba).   

 

 
 
3.21.5. AKTIV DRUŽBOSLOVJE – plan dela 2019/2020 

 

NAZIV AKTIVA: DRUŽBOSLOVJE 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Klara LEVSTEK 

Šolska prireditev 
24.12.2019  

V Šempeterski dvorani  

Teden kulture 
v sodelovanju s 
Karmen Sirk 

Trst, KD Lojze Bratuž 
Gorica, Ljubljana, 
Kranj, Celje 

Predlogi: ogled gledališke predstave oz. opere 
(muzikala) ter ogled mesta 

Proslava pred 
dnevom 
državnosti in 
podelitev 
spričeval: 

Tomaž Kofol Ploščad v medhodu  

Plan dela aktiva v 
šolskem letu 
2019/2020  
 
 
 

Dijaki bojo imeli možnost sodelovati na: 
- Cankarjevem tekmovanju,  
- angleškem tekmovanju Poliglot za 3. letnik SSI in 2. letnik PTI,   
- angleškem tekmovanju Poliglot 3 za vse letnike poklicne šole,   
- ŠC bere in ŠC reads, 
- ter morda še na kakšnem natečaju, ki ga bomo objavili tekom leta 
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3.21.6. AKTIV GOSPODINJSTVO - plan dela 2019/2020 

NAZIV AKTIVA: Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

Vodja aktiva 
2019/2020 

Ivana POŠA 

AKTIVNOST Zadolžen Destinacija 
ČAS 
TRAJANJA 
(v urah) 

Kako se dejavnost v dnevnik vpiše (športni 
dan, preventivna delavnica, zdravstvena 
vzgoja, strokovna ekskurzija) 

Strokovna 
ekskurzija 1: 

Tanja Malik Ljubljana 10 ur, 

1.PB: obvezni enotni del: 4 ure (narav. dan) ,  
(medpredmetno povezovanje: 6 ur). 
2.PB: vsebine povezane s programom: 8 ur, 
(medpredmetno povezovanje: 2 uri). 

Strokovna 
ekskurzija 2: 

Martina 
Fratnik 

Slovenska 
Istra 

10 ur 
1.PB: prosta izbira dijaka: 6 ur; obvezni enotni 
del – seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi 
v šol. okolju: 6 ur 

Vaje na terenu 1: 
Martina 
Fratnik 

Nova Gorica 6 ur 
1.PB: obvezni enotni del – seznanitev s kult. in 
zgod. znamenitostmi v šol. okolju: 6 ur 

Vaje na terenu 2: Tanja Malik Ajdovščina 4 ure 
1.PB: ogled tovarne Fructal (praktični pouk)  
2.PB: ogled tovarne Fructal (praktični pouk) 

Vaje na terenu 3: 
Učitelj OND 
pp 

Nova Gorica 3 ure 2.PB: obisk doma upokojencev (OND pp) 

Vzgoja za zdravo 
spolnost 

Zunanji 
(odgovorna 
Alenka M.Č.) 

 6 ur 1.PB: vsebine povezane s programom 

Ogled šolske 
knjižnice 

Karmen Sirk  2 uri 1.PB: vsebine povezane s programom 

Zasvojenost Helena D.H.  2 uri 1.PB: vsebine povezane s programom 

Metode učenja, 
delovnih in učnih 
navad 

Helena D.H.  2 uri 1.PB: vsebine povezane s programom 

Plan dela aktiva v 
šolskem letu 
2019/2020 (brez 
ekskurzij) 
 

Strokovno  izpopolnjevanje članov aktiva na področju stroke in vzgoje in izobraževanja. 
Člani bodo sodelovali pri promocije šole, interesnih dejavnosti, projektnih dejavnostih, 
prireditvah, projektih, študijskih skupinah. 

 
 
3.21.7. AKTIV NARAVOSLOVJE - plan dela 2019/2020 

NAZIV AKTIVA: NARAVOSLOVJE 

Vodja aktiva 2019/2020 Karmen Goljevšček Čargo 

AKTIVNOST Zadolžen Destinacija ČAS TRAJANJA (v urah) 

Strokovna ekskurzija 1: 
Janja Barber Rojc, 
Karmen Goljevšček 
Čargo 

LJ: Muzej iluzij, ogled LJ, 
Reaktor v Podgorici 

8 ur 

Strokovna ekskurzija 2: 
Janja Barber Rojc, 
Karmen Goljevšček 
Čargo, Karmen Sirk 

Soba varne vožnje na ŠC 
NG, Bevkova knjižnica 

4 ure 
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Plan dela aktiva v šolskem 
letu 2019/2020 

Aktivnosti: 

• usklajevanje izvedbenih kurikulov za šolsko leto 2019-20, 

• organizacija in mentorstvo dijakom na tekmovanju iz matematike 
(Barber, Kobal, Prinčič), 

• udeležba na predavanjih, ki jih organizira šola, 

• sodelovanje na kulturnih prireditvah, 

• sodelovanje na Dnevu odprtih vrat Biotehniške šole, 

• sodelovanje v promociji šole, 

• reševanje tekočih problemov. 

 

 

3.22. PUZi, programski učiteljski zbori 

Programski učiteljski zbori se praviloma sestajajo dvakrat letno in po potrebi ob zaznavanju problematike. 

 
• 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 

 
 

3.23.  Spremljanje dela učiteljev  

Hospitacije izvaja ravnateljica pri vseh predmetih po planu hospitacij za tekoče šolsko leto. Plan hospitacij za šolsko 
leto 2019/20 na Biotehniški šoli bo objavljen preko eAsistenta. 

 
Po opravljeni hospitaciji ima ravnateljica z učiteljem razgovor, kjer analizirata izvedeno uro.  

Pogovorita se o vseh prednostih in pomanjkljivostih. Pri razgovoru z učiteljem ravnateljica napiše zapisnik o 
hospitaciji, ki ga oba podpišeta. 

 

3.24. Kakovost 
 

Komisijo za KAKOVOST na Biotehniški šoli sestavljajo: 
1. Valentina Kobal – predsednica komisije, predstavnica zaposlenih  
2. Klara Levstek – predstavnica zaposlenih 
3. Janja Bavčar – predstavnica zaposlenih 
4. Karmen Sirk – predstavnik  zaposlenih  
5. Skočaj Kodermac Nataša – predstavnica delodajalcev, Cvetličarna Nataša 
6. Irena Benedetič, Vinska klet Goriška Brda – predstavnica delodajalcev 
7. Predstavnik staršev (še brez imena) 
8. Veronika Šinkovec – predstavnica dijakov 

 
Z anketami bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, glede frekvence in anketirancev pa bomo odločali 
na ravni centra. Kljub temu si na BTŠ želimo, da bi v šol. letu 2019/2020 anketirali dijake tudi o zadovoljstvu 
strokovnih služb ( knjižničarka, svetovalna delavka) in režijske službe (tajništvo) in kuhinje, čistilcev in posestva.  
Pred anketiranjem dijakov (o učiteljih) se nam zdi prav, da so profesorji seznanjeni z anketnim vprašalnikom. 
Predlagamo, da o vprašanjih skupaj prediskutiramo na strokovni razpravi (npr. december 2019) in tam oblikujemo 
vprašanja.  
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V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z akcijskim načrtom na področju spoštljive komunikacije in med 
vrstniške pomoči.  Razredniki naj nekaj besed na prvih razrednih urah namenijo Pravilom, ki visijo v razredih o 
spoštljivi komunikaciji in o prostoru za med vrstniško pomoč, ki je urejen na podestu pred kurilnico in tudi označen. 
 
V letošnjem letu bomo dodali še kakšen majhen korak, s poudarkom na učiteljih: 

1. Minuta za kakovost na konferenci: namenili jo bomo kratkemu poročilu profesorjev, ki so se udeležili 

kakšnega seminarja ali izobraževanja, poročilu o tekmovanjih dijakov,…) 

2. Festival dobrih praks: profesorji med sabo izmenjajo, predstavijo primere dobrih praks, medpredmetnega 

sodelovanja 

3. Dijaki sodelujejo na ekskurzijah: kar nekateri že počnejo, vendar, da bi  bili o tem vsi seznanjeni in da bi se 

to razširilo še na ostale programe ( plakati po ekskurzijah, delovni listi , predstavitve na avtobusu, 

medpredmetna povezava ekskurzij,…) 

4. 14.9.2019  Bovški maraton_:  povezava Zdrave šole in Kakovosti in zdravja pri delu. 

 

 

 

3.25.   Drugi odbori, komisije 

IZPITNI ODBOR za poklicno maturo sestavljajo: 
Predsednica:  Barbara MIKLAVČIČ VELIKONJA 
Namestnica:  Tatjana KRAŠNA 
Tajnik:   Janja BARBER ROJC 
Član:    Severin DREKONJA 
Član:           Janja BAVČAR 
Član:  Klara LEVSTEK 
Nadomestni član: Greta ČERNILOGAR 
 
IZPITNI ODBOR za zaključni izpit sestavljajo: 
Predsednica:  Barbara MIKLAVČIČ VELIKONJA 
Namestnica:  Tatjana KRAŠNA 
Tajnik:  Petra GRMEK  
Član:   Cvetka JANDRIČ 
Član:  Irena BIZJAK 
Član:  Mateja NAGODE 
Nadomestni član: Mateja FLORJANČIČ 
 

Komisija za VARSTVO PRAVIC DIJAKOV: 
1. predsednik: Janja Bavčar/namestnik Tatjana Krašna 
2. član: Martina Sovdat /namestnica Škrlep Eva (druga šola) 
3. član: Severin Drekonja/namestnik Davis Prinčič 
4. član: Janja Barber/namestnica Petra Grmek 

 
 

3.26.  Zdrava šola 

 

Vodja zdrave šole: Alenka Mavrič Čefarin                                                     

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

 
 

LETNIK VSEBINA 
Okvirni datum in okvirne ure (odvisno 
od urnika) 

1.  ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE:  zadolžena Alenka Mavrič Čefarin 

1.gh Vpliv substanc na telo 
25.11.2019– 1.in 2. šol.uro 

1.gp Vpliv substanc na telo 

1.nt Vpliv substanc na telo 
25.11.2019 – 3.in 4. šol.uro 

1.kt Vpliv substanc na telo 

1. s Vpliv substanc na telo 25.11.2019 – 5.in 6.šol.uro 

2.kt TPO in uporaba AED 16.3.2020  –  1. in 2. šol.ura 

2.nt TPO in uporaba AED 16.3.2020 – 3. in 4. šol.ura 

2.v TPO in uporaba AED 17.3.2020 – 1. in 2. šol.ura 

2.s TPO in uporaba AED 17.3.2020 – 3. in 4. šol.ura 

2.gh TPO in uporaba AED 17.3.2020 – 5. in 6. šol.ura 

1.gh Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti 
26.11.2019 – 1. in 2. šol.uro 

1. gp Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti 

1. s Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti 26.11.2019 – 3. in 4. šol.uro 

1. nt Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti 
 
26.11.2019 – 5. in 6. šol. uro 1.kt Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti 

1.gh Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici 
23.12.2019 – 1. in 2. šol. uro 

1. gp Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici 

1.s Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici 23.12.2019– 3. in 4. šol.uro 

1.nt Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici 
23.12.2019- 5. in 6. šol. uro 

1.kt Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici 

1.PB 
naravoslovni dan na temo Medsebojni 
odnosi in dojemanje spolnosti in ogled filma 
Juno - 5. šol. ur 

12.6.2020 

2.  DELAVNICE ZA DUŠEVNO ZDRAVLJE, ZASVOJENOST:  zadolžena Helena Debenjak Hlebec 

1. 2. 3.letnik 
Delavnice povezane z duševnostjo (spletno 
nasilje, obvladovanje čustev, zdrav 
življenjski slog…) 

 
med letom 

3. DELAVNICE:  VARNOST V PROMETU:  zadolžena Karmen Goljevšček Čargo 

1. letnik KT/NT Varna vožnja 
med letom 

3. letniki Vozimo pametno  

4. delavnice: GIBANJE:  zadolžena Živa Colja 
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1.  letniki Delavnice povezane s pravilno telesno držo, stabilizacijske vaje, gibanje med letom 

5. Delavnice: EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE: zadolžena Andreja Hauptman 

3, 4. letnik NT Delavnica: Teden zmanjševanja odpadkov, Uporabnica med letom 

 
 
Skrb za zdravje zaposlenih:  

➢ Tudi letos bomo v zdravo šolo vključili skrb za zdravje  zaposlenih. Skupaj s timom za kakovost bomo 

sodelavce spodbudili k prijavi za udeležbo na Bovškem maratonu - september 2019 (8 km ali več…). 

 

➢ Zdravstvena  preventiva: sodelovanje z Zdravstveno šolo in Zdravstvenim dom Nova Gorica: merjenje 

krvnega tlaka, sladkorja, holesterola… za dijake (mogoče 1. letnik izbranega programa in nato spremljanje 

stanja tekom vseh let izobraževanja) in učitelje. 

 

 

 

4. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  

Vodja izobraževanja odraslih: Tatjana KRAŠNA. 

 

4.1. Srednja šola za odrasle 

Kot samoizobraževalci  bodo odrasli udeleženci opravljali izpite enkrat mesečno, vsak zadnji četrtek v mesecu ali 
pa v dogovoru z posameznim profesorjem. Udeležencem izobraževanja so na voljo konzultacije z učiteljem, učitelji 
so dosegljivi v času pogovornih ur in na telefonsko številke kabinetov ter na elektronske naslove. V primeru več 
kandidatov za določen modul bodo konzultacije organizirane v popoldanskem času. Za posamezne module in 
predmete so na voljo učbeniki in interna literatura, ki je dosegljiva v šolski knjižnici.  Za udeležence izobraževanja 
odraslih je na voljo tudi organizator izobraževanja odraslih za pomoč in pogovor. 
 

Programi za odrasle, samoizobraževalce 
• vrtnar (SPI) 

• gastronomske in hotelirske storitve (SPI) 

• slaščičar (SPI) 

• kmetijsko – podjetniški tehnik (SSI) 

• hortikulturni tehnik (PTI) 

• živilsko -  prehranski tehnik (PTI) 

• pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 

• gospodar na podeželju (SPI) 

• mesar (SPI) 

 V omenjenih programih pričakujemo vpis med 80 in 100 izobraževalcev odraslih.  
 

4.2. Tečaji, usposabljanja, delavnice 

 
4.2.1. Tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki 

• Vodja tečaja: Metod Štrancar 

• Izobraževanje izvajata: Metod Štrancar in Kristjan Bratož 
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• Zaradi velikega povpraševanja po izvedbah tečajev in preobremenjenosti izvajalcev tečaja, bomo v 
letu 2020 poskušali pridobiti licenco vsaj še za enega izvajalca izmed zaposlenih na šoli. 

• Tečaji za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki potekajo v obliki enotedenskih predavanj 
in delavnic, ki se zaključijo z izpitom. V okviru 20 ur (4 dnevi) slušatelji spoznajo teoretična znanja, ki 
jih potrebuje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki in dobijo v okviru delavnice tudi 
praktične izkušnje. Zadnji dan kandidati opravijo pisni preizkus znanja in če ga opravijo dobijo 
ustrezno potrdilo 

 
4.2.2. Izobraževanje brezposelnih oseb (IBO) 

• Poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, v šolskem letu 2019/2020 je predvideno 

izobraževanje: pomočnik kuharja, s pričetkom v mesecu novembru ali decembru. 

 

 
4.2.3. Tečaji s področja gastronomije in slaščičarstva 

• 5 - 20 urni tečaji. Tečaje navadno razpišemo ali pa jih pripravimo po želji strank. 

 
4.2.4. Tečaj za pridobitev statusa kmeta 

• V okviru tečaja se kandidati seznanijo s posameznimi temami s področja kmetijstva in na podlagi 

uspešno opravljenega preizkusa znanja pridobijo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz 

kmetijstva, s katerim lahko zadostijo enemu od pogojev za pridobitev statusa kmeta. Vsebine tečaja 

obsegajo poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo in kmetijske stroje. Trajanje tečaja: 4 dni (20 pedag. ur) 

 

4.3. Drugo 

 

4.3.1. 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 2019/2020 bomo po planu testirali okrog 1.300 naprav na terenu. 

 

4.3.2. 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, 

• kmetijskih storitev. 

 
 
 
 
 

5. ŠOLSKI SKLAD 
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Na ŠC Nova Gorica deluje šolski sklad. Njegov namen je nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za 
spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov na šoli,… Sklad pridobiva sredstva iz donacij, prostovoljnih 
prispevkov in zbiralnih akcij. S prošnjo za prostovoljne prispevke se bomo obrnili tudi na starše.  
 
Nakazilo staršev bo neobvezno, prostovoljno, višina znaska bo prepuščena odločitvi staršev. 
 
 
Člani odbora za ŠOLSKI SKLAD: 
Predstavnici  strokovnih delavcev: 

– Lidija Kohn 
– Helena Debeljak Hlebec 

2 predstavnika staršev: 
– Edina Kovač Cvetko in Ivo Podberšič 

Predstavnik dijakov: 
– Martin Žbogar 

 
 
 

6. POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

Zaradi specifičnosti in strokovne obarvanosti programa je za kvalitetno izobraževanje pomembno sodelovanje s 
širšim in ožjim okoljem. Dejavnosti s ciljem povezovanja z okoljem bodo potekale skozi celo šolsko leto. Razdelili 
smo jih na naslednja področja:              

• Vzpostavljanje partnerskih odnosov ter povezovanje šole s podjetji, kmetijami (opravljanje PUD-a, 
ugotavljanje potreb, ogledi, vključevanje v delovni proces pri različnih gostinskih prireditvah, 
organizacija različnih seminarjev in specializacij…) 

• Stalni stiki z občinami in občani iz katerih prihajajo naši dijaki: Šempeter-Vrtojba, Miren-
Kostanjevica, Goriška Brda, Nova Gorica, Sežana, Tolmin, Bovec, Ajdovščina, Vipava, Koper… 
(sofinanciranje posebnih programov in tekmovanj, urejevanje okolja in prostora, sodelovanje na 
prireditvah, praznikih, pogostitvah…) 

• Sodelovanje s šolami v Sloveniji. Šola je vključena v Konzorcij biotehniških šol, skupni projekti, 
izmenjava dijakov med šolami. 

• Sodelovali bomo z Kmetijsko gozdarsko zbornico pri organizaciji različnih izobraževanj, skupnih 
projektov. 

• Sodelovanje z ostalimi organizacijami v okolju šole (fakulteta, razne strokovne institucije, policija-
preventiva, občina Šempeter-Vrtojba). 

• Vključevanje učiteljev in dijakov v evropske projekte, prijavljanje na razpisane projekte financirane 
iz evropskih strukturnih skladov. 

• Vključevanje mladih v različne interesne dejavnosti z zunanjimi sodelavci (čebelarstvo, oljkarstvo). 

• Sodelovanje z Mladinskim centrom pri izvedbi predavanj in delavnic za dijake. 

• Sodelovanje s CPI Slovenije in Zavodom za šolstvo. 

• Sodelovanje z regijsko razvojno agencijo, priprava projektov. 

• Prijavljanje na različne razpise za državne in lokalne projekte na različnih področjih, Ministrstvo za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.  

• Sodelovanje s Klubom Gaia in organiziranje predavanj za zaposlene ter za zunanje udeležence. 

• Sodelovanje s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Hmeljarskim inštitutom Slovenije ter podjetjem 
Interseme pri izmenjavi dobrih praks in testiranju sort solatnic, plodovk, zelišč, krompirja,… 

• PREDSTAVITVE ŠOL: 
▪ Šola se bo predstavljala na različnih sejmih, razstavah, demonstracijah, pri predstavitvi in 

promociji poklicev skupaj z Gospodarsko in Obrtno zbornico in Konzorcijem Biotehniških šol. 
▪ Šola se bo predstavila s svojo dejavnostjo na svojem razstavnem prostoru na Kmetijskem in 

živilskem sejmu v Gornji Radgoni (Agra 2020) in na drugih razstavah in prireditvah v širši okolici. 
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▪ Predstavite poklicev. 
 

• TEKMOVANJA: 
djaki bodo sodelovali na tekmovanjih, ki jih pripravlja Konzorcij biotehniških šol Slovenije, na 
tekmovanju iz matematike za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol, na športnih tekmovanjih, 
tekmovanja v slaščičarstvu, kuharstvu, tekmovanju iz znanja vinogradništva in vinarstva (EWC), za 
Cankarjevo priznanje, na domijadi, dijaki se bodo udeležili tekmovanja gostinskih, turističnih in 
kmetijskih šol z naslovom Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega podeželja. 

• PEVSKI ZBOR: 
Pod vodstvom Nežke ČERNE GEC deluje na šoli pevski zbor v katerega so vključenI dijaki Biotehniške 
šole in profesorice. Pevski zbor bo tudi v naslednjem šolskem letu popestril in obogatil dogodke na 
šoli. Pevski zbor razmišlja o možnosti koncerta šolskega zbora za zunanjo publiko. 
 
 
 

7. ŠOLSKO POSESTVO 

Dijaki, študentje in odrasli udeleženci izobraževanj na Biotehniški šoli  pridobivajo praktično znanje v: 

• vinogradu s številnimi sortami grozdja, 

• nasadih kakija in marelic, 

• kolekcijskem sadovnjaku,  

• nasadu oljk, 

• na njivskih površinah, 

• zelenjadarskih površinah, 

• zeliščnem vrtu, 

• rastlinjakih, 

• vinski kleti in degustacijski sobi, 

• laboratorijih, 

• pašniku in hlevu za drobnico, 

• čebelnjaku, 

• mehanični delavnici s številnimi delovnimi stroji laboratorijih.  

 
Za potrebe pouka in varnosti pri delu, za vzdrževanje zunanje učilnice in izvedbo tečajev, je v šolskem letu 
2019/2020 potrebno: 

1. Zaradi porasta divjadi učvrstiti in vzdrževati ograjo na Marku. 
2. Nakup meglilnika. 
3. Nadgradnja mučerja. 
4. Urediti pašnik v Gramoznici: nadstrešek za živino, v dogovoru z ČN Šempetre-Vrtojba priključiti vodo, 

nabaviti napajalnik za živino. 
5. Zamenjati dotrajano folijo na raslinjakih. 
6. Redno vzdrževanje strojev. 
7. Za izvajanje tečajev VDT je potreben nakup sprednjega nakladalnika (5.člen Pravilnika o usposabljanju za 

varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki)   
8. Manjše število zaposlenih na posestvu in 15.000 trt zahteva nabavo vršičkarja. 

 
Srednje in dolgoročni plani: 

1. Za potrebe pouka bi bilo potrebno nabaviti dve kravi dojilji. 
2. Povečati primerne prostore za sharnjevanje pridelkov (suhe in hladne prostore, posode, palete,…). 
3. Povečati površine na katerih bomo sejali žito. V lastnem mlinu pridobivati moko (nabava mlina za lastne 

potrebe). 
4. Izkoristiti stroje, ki jih imamo za obdelavo zemlje ter posodobiti strojni park. 
5. Prostor za peneča vina. Povečati proizvodnjo penečih vin. 
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6. Čim pogosteje opravljati analize »doma« v šolskem laboratoriju. 
7. Prostor za vodjo posestva preseliti. 
8. Nabava linije za pasterizacijo, defoliatorja listja. 

 
Šolsko posestvo: MID, GERKI, RABA, POVRŠINA -  stanje: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. 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 2020 

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

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.  

GERK_PID KMG-MID OZNAKA RABA DOMAČE IME 
GRAF. POV. 

(ha.a.m2) 
 

1501706 100306190 DR 1600 MARK OBNOVA 0,74.21 

1501707 100306190 IS 1221 STARA GORA -TERASE 0,74.99 

1501708 100306190 IS 1221 MARK KAKI TIPO 0,67.61 

1501709 100306190 IS 1221 MARK MARELICE 1,00.9 

1507524 100306190 N 1100 PRI MURVI 2 0,39.24 

4131135 100306190 O 1230 MARK OLJKE 0,52.35 

1507523 100306190 N 1100 PRI MURVI 0,16.05 

1507525 100306190 N 1100 PRI ŠPARGLJIH 0,77.69 

3354060 100306190 T 1300 MARK 0,09.17 

4134829 100306190 N 1100 PRI STOLPU 0,48.29 

4256002 100306190 N 1100 PRI CESTI 0,07.64 

1523212 100306190 SD 1222 PODMARK 0,42.07 

1591200 100306190 DR 1600 GRAMOZNICA VRTOJBA 6,11.89 

4888970 100306190 DR 1600 GRAMOZNICA MIREN 2,7134 

3353410 100306190 N 1190 PRI CESTI 0,10.34 

3353857 100306190 V 1211 MARK 2,16.03 

4256050 100306190 SD 1222 MARK MARELICE 1,09.49 

4698282 100306190 IS 1221 NOVE MARELICE 0,50.88 

Skupaj površin za praktični pouk 19,80.19 
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5. 
Projekt:  ZDRAVA ŠOLA 
2019/2020, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. DIJAŠKI DOM  

Dijaški dom ima na voljo 108 mest namenjenih za bivanje dijakov, ki so vpisani na Biotehniško šolo ter 
druge bližnje srednje šole 
 
V šolskem letu 2019/2020 se je v dom vpisalo  108 dijakov, ki obiskujejo programe nižjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega (tehniškega) izobraževanja.  
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Od tega je 40 punc in 68 fantov.  
 
Razdeljeni so v 4 vzgojne skupine pod vodstvom vzgojiteljev: Vladimir Čopi, Alan Sattler, Jasna Drašček in 
Laura Ušaj. Poleg vzgojiteljev, ki skrbijo za dijake od 06.30 do 23:00, je za zagotavljanje varnosti dijakov in 
hišnega reda ponoči (od 21.30 do 06.30) v domu prisoten tudi varnostnik, v popoldanskih urah pa vratar 
Selmo Hasanović. 
 
Vizija vzgojnih aktivnosti gre v smeri zdravega življenja brez odvisnosti. Cilj delovanja dijakov v športnih 
kulturnih in drugih aktivnostih je poleg koristnega izkoristka prostega časa tudi posameznikova 
osebnostna rast ter konstruktivno vključevanje v skupino ter skupnost. 
 
9.1. Načrt dejavnosti in aktivnosti 

  
Dejavnosti in aktivnosti skozi celotno šolsko leto: 

- SESTANKI AKTIVA VZGOJITELJEV: zadolžena vodja vzgojiteljev Jasna Drašček  

➢ Sestanki bodo potekali enkrat mesečno 

- SESTANKI VZGOJITELJSKEGA ZBORA, zadolženi: vodja vzgojiteljev  Jasna Drašček , ravnateljica Barbara 

Miklavčič Velikonja ter svetovalna delavka Klavdija Bizjak ; sestanki bodo potekali enkrat mesečno 

- SESTANKI VZGOJNIH SKUPIN – enkrat mesečno oz. po potrebi (zadolženi vsi vzgojitelji) 

- RODITELJSKI SESTANEK – po vzgojinih skupinah v obdobju januar-marec 2020 

- GOVORILNE URE – enkrat mesečno (1. torek v mesecu od 16.00 – 19.00)  

- KONFERENCE ( redna udeležba na konferencah, ki jih skliče ravanteljica) 

- UDELEŽBA VZGOJITELJEV NA STROKOVNIH SEMINARJIH 

- IZDELAVA IN OBLIKOVANJE SPLETNIH STRANI (zadolžena Jasna Drašček) 

INTERESNE DEJAVNOSTI IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI:  
▪ Badminton (zadolžen Vladimir Čopi) 
▪ Odbojka (zadolžen Vladimir Čopi) 
▪ Košarka (zadolžen Alan Sattler) 
▪ Nogomet (zadolžen Alan Sattler) 
▪ Namizni tenis (zadolžen Alan Sattler) 
▪ Tek in pohodništvo (zadolžen Alan Sattler) 
▪ Splošna rekreacija (zadolžen Vladimir Čopi) 
▪ Sproščanje in meditacija ( zadolžena Jasna Drašček) 
▪ Ustvarjalne delavnice (zadolžena Laura Ušaj) 
▪ Urejanje oglasnih desk, plakatov z aktualnimi tematikami (Jasna Drašček, Laura Ušaj) 
▪ Aktivnosti na pobudo dijakov 

 
DEJAVNOSTI od 1.septembra do januarja 2020  

▪ 31. 08. 2019 sprejem dijakov, predstavitev dijaškega doma in razgovor s starši in dijaki prvih letnikov po 
vzgojnih skupinah, namestitev dijakov po sobah (zadolženi ravnateljica, svetovalna delavka in vsi 
vzgojitelji) 

▪ Sestanek z novinci – podrobna seznanitev novih dijakov s pravili življenja v dijaškem domu (zadolženi vsi 
vzgojitelji) 

▪ Sestanek z vzgojno skupino – določitev predstavnikov (odbor, predsednik, ipd,.), urejanje dokumentacije 
▪ Spoznavni večer v mali telovadnici (zadolžen Vladimir Čopi ) 
▪ Pohodi v okoliške kraje (Alan Sattler) 
▪ Sproščanje in meditacija ( Jasna Drašček ) 
▪ Priprava na Dan odprtih vrat, 3.12.2019 (zadolženi vsi vzgojitelji) 
▪ Priprava izdelkov za bazar (Laura Ušaj, Jasna Drašček) 
▪ Predbožično in novoletno okraševanje (zadolžena Laura Ušaj, Jasna Drašček ) 
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▪ Božično – novoletna zabava v mali telovadnici (Jasna Drašček) 
▪ Analiza učnega uspeha po koncu prvega ocenjevalnega obdobja (zadolženi vsi vzgojitelji) 
▪ Dežurni dijak doma ( zadolžena Jasna Drašček) 

 
DEJAVNOSTI od februarja 2020 do junija 2020  

* Vadba za domska športna tekmovanja (zadolžena Alan Sattler in Vladimir Čopi) 
* Organizacija športnega tekmovanja na regijskem nivoju (zadolžena Alan Sattler in Vladimir Čopi) 
* Pustovanje – zabava (Alan Sattler) 
* Pohodi v okoliške kraje (Alan Sattler) 
* Angažiranje dijakov za različne natečaje (zadolženi vsi vzgojitelji) 
* Ureditev stopnišča z izdelki ( zadolžena Laura Ušaj, Jasna Drašček) 
* Organizacija in vodenje prostovoljstva med dijaki ( zadolžena Laura Ušaj ) 
* Sproščanje in meditacija (Jasna Drašček) 
* Priprava in izvedba informativnega dne (zadolženi vsi vzgojitelji)  
* Piknik/zabava ob zaključku šolskega leta (Jasna Drašček) 
* Analiza učnega uspeha po koncu drugega ocenjevalnega obdobja (zadolženi vsi vzgojitelji) 
* Vpis v dijaški dom za naslednje šolsko leto (zadolženi vsi vzgojitelji) 
* Dežurni dijak doma ( zadolžena Jasna Drašček) 

 
 

9.2.  DOMSKA SKUPNOST 
 
Domska skupnost je formalna oblika organiziranosti dijakov v dijaškem domu. Temeljna enota domske 
skupnosti je vzgojna skupina. 
 
Cilji domske skupnosti so: 

• dijaki se zavestno vključujejo v domsko življenje, 

• izboljšujejo in poglabljajo kulturo odnosov v dijaškem domu, 

• dijaki prevzemajo praktične izkušnje ob  prevzemu odgovornosti, 

• razvijajo si kritičnost, iniciativnost, odgovornost. 
 
Na sestankih domske skupnosti in vzgojnih skupin obravnavajo dijaki vprašanja iz življenja in dela v 
dijaškem domu. Dijaki s tem navajamo na pozitiven odnos do dela, na samostojnost, human odnos do 
bližnjega in odgovornost. 
 
 
Organiziranost in delovanje domske skupnosti 
 
 Zbor domske skupnosti: 

• vsi dijaki dijaškega doma, pedagoški zbor in ravnatelj 

• sestanek vsaj dvakrat v šolskem letu, skliče ga predsednik domske skupnosti (dijak) in ravnatelj 
 
Predsedstvo domske skupnosti: predsednik domske skupnosti je dijak, ki ga volijo dijaki doma izmed 
predsednikov vzgojnih skupin. Predsednik oz. predsednica domske skupnosti za šolsko leto 2019/19 bo 
izbran na prvih sestankih vzgojnih skupin.  
 
Predsedstvo sestavljajo: ravnatelj in predsedniki vzgojnih skupin; na sestanke vabijo člane odborov 
domske skupnosti glede na potrebe. 
  
 Odbori domske skupnosti so: 

• odbor za učenje in učni uspeh (zadolžena vzg . Jasna Drašček), 

• odbor za kulturo odnosov (zadolžen vzg. Vladimir Čopi) 

• odbor za higieno  (zadolžen vzg. Alan Sattler) 
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• odbor za prehrano (zadolžena vzg. Jasna Drašček, Laura Ušaj) 
 
V vsaki vzgojni skupini se izvoli predstavnik za vsakega od navedenih odborov. Izvoljeni dijaki iz več 
vzgojnih skupin tvorijo posamezni odbor na ravni dijaškega doma.  
Koordinatorja dela posameznih odborov sta ravnateljica in vzgojitelj, ki je zadolžen za delovanje odbora.  
 
Odbor za učenje in učni uspeh: 

• prizadeva si odpraviti ali ublažiti vzroke za neuspeh 

• organizira pomoč slabšim dijakom z inštrukcijami in medsebojno pomočjo 

• poskuša motivirati dijake za učenje in izboljšati tehnike učenja 

• koordinira in motivira dijake k skupinskemu učenju 
 
Odbor za kulturo odnosov: 

• obravnava upoštevanje pravil življenja in spodbuja dobre medsebojne odnose med dijaki in med vzgojitelji 
in dijaki 

• spodbuja delo v dijaškem domu 

• skrbi za red in disciplino, mir med učnimi urami in pomoč, za lepo vedenje 
 
 
Odbor za higieno : 

• skrbi za urejenost sob, sanitarij 

• konec leta sodeluje z vzgojiteljem pri ocenjevanju škode v prostorih 

• vodi ocenjevanje sob z drugimi dijaki in z vzgojiteljem, oblikuje kriterije ocenjevanja in predlaga nagrade 
 
Odbor za prehrano: 

• sodeluje pri sestavi in pripravi jedilnikov 

• preverja zadovoljstvo dijakov glede prehrane  

• sestavi in analizira anketo o prehrani 1x letno 
 
 

9.3. PROGRAM SODELOVANJA  
 
Zunaj dijaškega doma vzgojitelji: 

• redno sodelujejo s pedagoškimi delavci na šoli (s predavatelji, razredniki, šolsko svetovalno službo), 

• so redno v stiku s starši ali skrbniki (pogovorne ure, telefonsko in preko elektronske pošte) 

• dosledno in aktivno se udeležujejo redovalnih konferenc na šoli, roditeljskih sestankih, pogovornih ur. 
 
V šolskem letu 2019/2020 je dijaški dom zaseden z dijaki in prostih mest za študente ni. 

 
9.4. TRŽENJE DIJAŠKEGA DOMA 

 
V času poletnih počitnic se sobe dijaškega doma tržijo. Možna je tudi dodatna ponudba (zunanja igrišča, 
mala in velika telovadnica, učilnice v šoli). 
 
 

9.5. PROGRAM STALNEGA STROKOVNEGA SPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV DIJAŠKEGA DOMA 
 
Izobraževanja potekajo na seminarjih, študijskih skupinah vzgojiteljev, delavnicah ter drugih oblikah 
izobraževanja v skladu s katalogi ali možnostmi nadaljnjih izobraževanj ter usposabljanj. Vzgojitelji se 
redno izobražujejo na študijskih skupinah in drugih, vzgojiteljem namenjenih, usposabljanjih.  
 
 

9.6.  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NABAVE 
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Plan dela v šolskem letu 2019/2020: 

- dokončanje obnove parketa v sobah 
- obnova prezračevalnega sitema v kopalnicah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
Šempeter pri Gorici, 20. 09. 2019         
 
 
 
Barbara Miklavčič Velikonja       Predsednik sveta zavoda 
Ravnateljica BIOTEHNIŠKE ŠOLE na ŠC Nova Gorica 
 
 
 


