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UVOD  
 
 

Dragi dijaki, spoštovani starši in sodelavci! 

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v šolskem letu 2018/2019. 

V šolskem letu 2018/2019 je na šoli skoraj 400 dijakov, ki se izobražujejo za 
poklice: kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-
prehranski tehnik, gastronom-hotelir (kuhar, natakar), slaščičar, vrtnar in 
pomočnik v biotehniki in oskrbi. V našem dijaškem domu ob šoli biva 110 
dijakov. Šola ima tudi 18 ha veliko šolsko posestvo, površine se nahajajo v 
okolici šole, na Marku in na Vrtojbenskem polju. V kuhinji pripravljamo obroke 
za celoten Šolski center Nova Gorica. 

Sprotne informacije boste lahko našli tudi na spletni strani naše šole in FB.  

Vsem želim, da bi v novem šolskem letu doživeli veliko lepega in dobrega, da bi 
nas pridobljeno znanje in nove izkušnje obogatile ter da bi znali morebitne 
težave reševati konstruktivno in učinkovito. 

Dragi dijaki! 

Bodite vedoželjni in nasmejani. Pogumno se spoprimite z napori in izzivi. 
Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in  prispevajte svoj delež v 
sožitju sobivanja. 

Srečno in uspešno.      

Ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja 

(Iz nagovora v Publikaciji 2018/19) 

 

 

Kaja Brezavšček, 4. NT (29. 9. 2018) 
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PREDSTAVITEV BIOTEHNIŠKE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 
 
Biotehniška šola je ena izmed šestih enot, ki sestavljajo Šolski center Nova Gorica. V 
okviru šole deluje tudi dijaški dom. 
 
V šolskem letu 2018/2019 se je na Biotehniško šolo v prve letnike vpisalo 115 dijakov v 
programe kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI), naravovarstveni tehnik (SSI), 
gastronomske in hotelske storitve (SPI), slaščičar (SPI), vrtnar (SPI), živilsko 
prehranski tehnik (PTI), pomočnik v biotehniki (NPI).  
 
 
Oddelki, razredniki in število dijakov  
 

razred razrednik program 
št. 

dijakov 
fantje dekleta 

1.  KT Metod Štrancar 
kmetijsko-podjetniški 
tehnik 
 

25 19 6 

2. KT Severin Drekonja 28 19 9 

3. KT Janja Barber Rojc 17 12 5 

4. KT Davis Prinčič 21 18 3 

      91 68 23 

1. NT Karmen G.Čargo 
naravovarstveni 
tehnik 
 

20  11 9 

2. NT Valentina Kobal 15 8 7 

3. NT Klara Levstek 11 3 8 

4. NT Tomaž Kofol 20 10 10 

      66 32 34 

1. V Tatjana Krašna 
vrtnar 
 

6 3 3 

2. V Irena Bizjak 9 6 3 

3. V Greta Černilogar 14 12 2 

      29 21 8 

1. S Anamarija Kobal 
slaščičar 
 

25 6 19 

2. S Mateja Nagode 22 5 17 

3. S Mateja Florjančič 20 2 18 

      67 13 54 

1. GH Andrejka Pisk Rutar 
gastronomske in 
hotelske storitve  

19 13 6 

2. GH Cvetka Jandrić 21 17 4 

3. GH Alenka Mavrič Čefarin 15 11 4 

      55 41 14 

1. PB Tanja Malik pomočnik v 
biotehniki in oskrbi 

20 16 4 

2. PB Laura Ušaj 13 6 7 

      33 22 11 

4. ŽT Nadica Vidmar živilsko prehranski 
tehnik 
 

25 5 20 

5. ŽT Tjaša Tavčar 22 10 12 

      47 15 32 

skupaj     388 212 176 
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Strokovni delavci šole  (po abecednem redu) 
 

     

STROKOVNI 
DELAVCI PREDMET, MODUL DRUGE ZADOLŽITVE 

Barber Rojc 

Janja Matematika 

Tajnica  ŠMK za poklicno maturo, delo z nadarjenimi dijaki, 
delavnice, ekskurzije, mentorica tekmovanj (matematika), 
vodja aktiva naravoslovje 

Bavčar Janja Živilstvo, slaščičarstvo 

Delavnice, izobraževanje odraslih, članica komisije za 

kakovost, vodja PUZ-a slaščičarstvo, mentorica tekmovanj 
(živilstvo) 

Bizjak Irena Vrtnarstvo 
Delavnice, izobraževanje odraslih, skrb za okrasne rastline, 
ekskurzije, mentorica tekmovanj (hortikultura) 

Bizjak Klavdija Poslovno komuniciranje 
Svetovalna delavka v dijaškem domu, delo z dijaki s 
posebnimi potrebami 

Bratož Ingrid Praktični pouk vrtnarstva  
Vrtnarka na šolskem posestvu, delavnice, vodja vrtnarske 
postaje 

Bratož Kristjan Praktični pouk kmetijstva 

Vodja posestva, vinar in vinogradnik na šolskem posestvu,  

tečaj VDT, delavnice, tekmovanja iz vinarstva, 
vinogradništva, oranja  

Colja Živa Športna vzgoja 
Delavnice, športna tekmovanja, zdravstvena vzgoja, 
tekmovanje biotehniških šol, šolske prireditve 

Černe Gec 
Nežka 

Slovenščina, slovenščina za 
tujce 

Zborovodja šolskega pevskega zbora, šolske prireditve,  

izobraževanje odraslih, zapisničarka, Cankarjevo 
tekmovanje 

Černilogar 
Greta 

Moduli podjetništva, 
trženja, naravovarstva 

Izobraževanje odraslih, pomoč pri org. šolskega bazarja, 
delavnice 

Čopi Vladimir  
Vzgojitelj v dijaškem domu, športne dejavnosti v dijaškem 
domu 

Čufer Darja  Laborantka 

De Brea Gigo Likovna umetnost Delavnice 

Debeljak 

Hlebec Helena  
Svetovalna delavka, koordinator DOV, informativnih dni in 
promocije poklicev 

Dornik Valič 
Anka Likovna umetnost  

Drašček Jasna 

  

Vzgojiteljica v dijaškem domu, vodja aktiva vzgojiteljev, 

skrb za okolico dijaškega doma, tekmovanje biotehniških 
šol, medskupinsko vzg. delo 

Drekonja 
Severin Slovenščina 

Lektoriranje, oblikovanje šolskih publikacij, brošur, etiket, 
šolske prireditve, izobraževanje  odraslih  

Drešček Marija 

Modul živilstva, gostinstva 

in naravovarstva 

Organizatorka šolske prehrane, izobraževanje odraslih, 
delavnice, tekmovanja s področja živilstva, vodja PUZ-a 
živilsko-prehranski tehnik 

Ferfolja Vidič  
Erika Italijanščina 

Izobraževanje odraslih, prevodi (italijanski jezik), 
tekmovanja 
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Florjančič Mateja 
Praktični pouk modulov 
slaščičarstva 

Izvajalka PUD-a, delavnice, tečaji, izobraževanje 

odraslih, pogostitve, mentorica tekmovanj 
(slaščičarstvo) 

Fratnik Martina 
Matematika ter moduli 
gostinstva in gospodinjstva 

Delavnice, izobraževanje odraslih, ekskurzije, učna 
pomoč, šolske prireditve 

Goljevšček Čargo 
Karmen 

Kemija, biologija, ekološke 
analize in monitoring 

Projekt Zdrava šola, delavnice, izobraževanje 
odraslih, ekskurzije, razstave, drugi projekti 

Grmek Petra Angleščina 

Prevodi  šolskih člankov, tajnica ŠK za zaključni 

izpit, delavnice, izobraževanje odraslih, mentorica 
tekmovanj (angleški jezik) 

Hauptman Andreja 

Komuniciranje in 

poslovanje, komunikacija 
na delovnem mestu 

Koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami,  
šolske prireditve, šolski projekti, članica komisije 
za kakovost 

Jandrić Cvetka 
Praktični pouk modulov 
strežbe in kuhanja 

Delavnice, tečaji, pogostitve, izobraževanje 

odraslih, vodja PUZ-a gastronom-hotelir, 
tekmovanja na področju gastronomije,vodja PUZa 
gastronom-hotelir 

Klinec Dimitrij Fizika  

Kobal Anamarija Matematika, IKT 
Mentorica tekmovanj (matematika), izobraževanje 
odraslih, organizator interesnih dejavnosti 

Kobal Valentina Slovenščina 

Šolska kronika, izobraževanje odraslih, članica 

komisije za kakovost, urejanje FB in spletne strani 
šole, Cankarjevo tekmovanje 

Ivan Kodrič Naprava trajnega nasada  

Kofol Tomaž 
Geografija, družboslovje, 
sociologija, kartiranje 

Izobraževanje odraslih, šolski dogodki, delavnice, 
ekskurzije 

Kohn Lidija 
Družboslovje, sociologija, 
zgodovina 

Mentorica dijaške skupnosti, organizatorka 
šolskega bazarja, izobraževanje odraslih, delavnice  

Krašna Tatjana 

Botanika, pridelava 

zelenjadnic, praktični pouk 
kmetijstva in vrtnarstva 

Nadomeščanje ravnateljice, vodja izobraževanja 
odraslih, koordinatorica za dijake s pogodbo, 
delavnice, tečaji, vodja PUZ-a vrtnar 

Levpušček Elda 

Osnove podjetništva in 

prodaje  

Kumar Mateja Italijanščina Šolske aktivnosti, projekt Cona 

Kurinčič Anita  Laborantka 

Levstek Klara 

 

Angleščina 

 

Prevodi  šolskih člankov in besedil šolskih 

projektov, delavnice, izobraževanje odraslih, vodja 

aktiva družboslovje,  mentorica tekmovanj 
(angleški jezik), šolske prireditve 

Lokar Nika 

 

Moduli vinogradništva, 

sadjarstva, pridelave krme, 
vrtnarstva 

Delavnice, tečaji, šolske prireditve, dogodki 

 

Makuc Aleš 

Moduli vinogradništva, 

vinarstva, sadjarstva, 
čebelarstva, varstva rastlin  

Delavnice, tečaji, izobraževanje odraslih, skrb za 

čebele ter kolekcijski nasad na šolskem posestvu,  
mentor tekmovanj (vinogradništvo in vinarstvo) 
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Malik Tanja 
Moduli slaščičarstva in 
živilstva 

Organizatorka PUD za področje živilstva, pomočnika v 

biotehniki, izobraževanje odraslih, delavnice, vodja PUZ-a 
pomočnik v biotehniki in oskrbi 

Mavrič Čefarin 
Alenka 

Moduli naravoslovja, 
naravovarstva  

Projekt  Zdrava šola, delavnice, izobraževanje odraslih, 
vodja PUZ-a naravovarstvo, drugi projekti 

Miklavčič 
Velikonja 
Barbara 

Reja živali 

 

Ravnateljica 

 

Murenc 

Savarin 

Elizabeta  
Izvajalka učne pomoči, prevodi šolskih člankov, delavnice, 
šolske prireditve  

Nagode Mateja 

Praktični pouk modulov 

slaščičarstva 

Izvajalka PUD-a, delavnice, tečaji, izobraževanje odraslih, 

pogostitve,  mentorica tekmovanj (slaščičarstvo), vodja 
aktiva živilstvo 

Pahor Gardi Naravoslovje, biologija  

Peršolja Staša Glasbena umetnost Izobraževanje odraslih, šolske prireditve 

Pervanja 
Ksenija  Vzgojiteljica v dijaškem domu, delavnice 

Pisk Rutar 
Andrejka 

 

Praktični pouk modulov 
gastronomije 

 

Delavnice, tečaji, pogostitve, izobraževanje odraslih,  

mentorica tekmovanj (gastronomija), vodja aktiva 
gostinstvo, projekti 

Poša Ivana 

Naravoslovje, kmetijska 
pridelava,  moduli 

vrtnarstva 

Koordinatorica delavnic za OŠ, organizator PUD-a, 

delavnice, izobraževanje odraslih, predavateljica višje šole, 
projekti 

Prinčič Davis 
Informatika in IKT, 
matematika 

Organizator dela v oljarni, izobraževanje odraslih, tečaji, 

delavnice, administrator spletnih učilnic, projekti, mentor 
tekmovanj (matematika) 

Alan Sattler  
Vzgojitelj v dijaškem domu, športne dejavnosti v dijaškem 
domu 

Sirk Karmen  
Knjižničarka, delavnice, spletna stran šole, šolska kronika, 
komisija za kakovost 

Slapernik 
Švagelj Tina  

Spremljevalka gibalno oviranih dijakov, izvajalka učne 
pomoči 

Sovdat Martina 
Moduli živilstva in 
gostinstva Delavnice 

Škibin Kristina Italijanščina  

Škrlep Eva Angleščina Delavnice, šolske prireditve, izvajalka učne pomoči 

Štrancar Aleš IKT Skrb za projektorje, šolske prireditve 

Štrancar Metod 

Moduli s področja vodenja 
del na kmetijskem 

gospodarstvu,  kmetijskega 
strojništva in živinoreje 

Tečaj VDT, delavnice, šolski dogodki, skrb za živali na 
šolskem posestvu, vodja PUZa kmetijstvo 

Tavčar Tjaša 
Moduli s področja živilstva 
in gostinstva 

Delavnice, izobraževanje odraslih, skrb za urejenost šolskih 
hodnikov in zbornice 
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Ostali delavci šole  
   

 

 

Ušaj Laura 

Enostavni izdelki za 

dekoracijo, OND 
Izvajalka učne pomoči, delavnice, koordinatorica za 
prostovoljno socialno delo 

Vermiglio Robert 
Gospodarjenje z naravnimi 
viri energije Projekti 

Vidmar Nadica športna vzgoja  Delavnice, športna tekmovanja  

Vovk Martina slovenščina Šolske prireditve 

Vrh Makarovič 

Rosana 

Moduli naravovarstva 

 

Delavnice, izobraževanje odraslih,  ekskurzije, 

mentorica tekmovanj, projekti, predavateljica višje 
šole 

Zamar Aljaž Varjenje, kmetijski stroji Delo s kmetijskimi stroji 

Žgavec Bernard Modul gostinstva Vodja gostinstva na Šolskem centru 

ZADOLŽITEV DELAVCI 

Tajništvo 

Skok Barbara – administracija: dijaški dom, obračuni, posestvo, šolska 
prehrana, trženje  
Grgič Nina – pogodbe, PUD,  administratorka za eAsistent,   izobraževanje 
odraslih, projekti, tečaji, urejanje  dežurstev dijakov in učiteljev 

Hišnik Rupnik Milan  

Šolsko posestvo 
Bratož Kristjan – vodja posestva 
Bratož Ingrid,  Rutar Jože, Štor Aleksander 

Kuhinja  

Žgavec Bernard – vodja  
KUHARJI:  Breščak Tanja, Peloz Benjamin, Štrukelj Damjana,  
Vodopivec Teodor 
POMOČNIKI:   Kompara Magda, Miletić Zora, Perko Mojca, 
Petrevčič Lea, Škibin Mitja, Vidmar Alan  

Čiščenje prostorov 
Vidmar Baša Debora – vodja 
Kovačević Refija, Ramadani Sabrija, Šavli Suzana 

Vratarka Cvijetković Vinka  
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH / IZREDNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobraževanje odraslih je na Biotehniški šoli vodila Tatjana Krašna. V devet programov 
izrednega izobraževanja je bilo vključenih 114 kandidatov. 
 
 

ŠOLSKO LETO VPISA 2018/2019 

Gastronomske in hotelske storitve (SPI) 26 

Gospodar na podeželju (SPI) 16 

Slaščičar  (SPI) 21 

Mesar (SPI) 8 

Vrtnar (SPI) 23 

Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI) 5 

Hortikulturni tehnik (PTI) 6 

Živilsko-prehranski tehnik (PTI) 7 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 2 

VSI PROGRAMI 114 

 
 
OSTALE DEJAVNOSTI ŠOLE  
 
 
Usposabljanja 
 
V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje je potekal projekt v okviru operacije 
»Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja«, v katerem so zainteresirane 
brezposelne usposabljali za pomočnika kuharja. Projekt je na šoli vodila Tatjana 
Krašna, usposabljanja sta izvajali Martina Fratnik in Tanja Malik. 

 

Tečaji za varno delo s traktorskimi priključki 
 
V obliki enotedenskih predavanj in delavnic so slušatelji spoznali teoretična in 
praktična znanja, ki jih potrebujejo za varno delo s traktorjem in traktorskimi 
priključki. Predavanja sta vodila Metod Štrancar in Kristjan Bratož.  
 
 
Tečaji za pridobitev statusa kmeta 
 
Tečaj iz področja kmetijstva (poljedelstvo, varstvo rastlin, ekonomika v kmetijstvu, 
živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo in kmetijski stroji) je opravil en kandidat. Tečaj 
in izpit je vodila Tatjana Krašna. 
 
 
Testiranje naprav za nanašanje FFS 
 
V vseh primorskih občinah so testirali naprave za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev. Pregledali so 727 naprav. Naprave so testirali Vojko Cej, Jože Rutar in 
Aleksander Štor ob pomoči dijakov. 



 

8 
 

 
Tečaji slaščičarstva in kuharstva 
 
V tem šolskem letu so izvedli štiri tečaje iz slaščičarstva in kuharstva. Tečaje iz 
slaščičarstva sta vidili Mateja Florjančič in Mateja Nagode, tečaje iz kuharstva pa 
Andrejka Pisk Rutar in Martina Fratnik. 
 
 
Vrtnarska postaja 
 
Na posestvu so nadaljevali z delom vrtnarske postaje. Zastavili so nekaj sortnih 
poskusov z različnimi tehnologijami, ki jih opravljajo v sodelovanju s področno 
svetovalno službo. Povezali so se tudi s Hmeljarskim inštitutom in zastavili poskuse na 
nekaterih zeliščih. Vrtnarsko postajo in poskus z zelišči je na šoli vodila Ingrid Bratož. 
 
 
 
Sodelovanje z okoljem  
 
V  lanskem šolskem letu smo na  Biotehniški šoli nadaljevali z aktivnim sodelovanjem 
z osnovnimi šolami iz naše regije. Koordinatorica za delavnice je bila Ivana Poša. 
Sodelovali smo z okoliškimi občinami: Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-
Vogrsko, MO Nova Gorica, sodelovali smo z Zavodom za zaposlovanje (deficitarni 
poklici, razpis programov), z Gospodarsko, Obrtno  in Kmetijsko gozdarsko zbornico 
ter podjetji in obrtniki pri organizaciji praktičnega izobraževanja v delovnem procesu 
(PUD). 
Aktivno smo sodelovali v konzorciju Biotehniških šol Slovenije, promociji šole na 
nacionalni ravni (načrtovanja, skupne novinarske konference, skupne oglaševalske 
akcije, tekmovanja).  
 
 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) 
 
Organizatorji PUDa na šoli so: 
Tanja Malik za področje gostinstva, slaščičarstva in nižjega poklicnega izobraževanja, 
Ivana Poša za področje kmetijstva, hortikulture in naravovarstva, 
Nina Grgič – pogodbe, stiki z delodajalci, PUD na šoli. 
Večina dijakov opravlja PUD pri delodajalcih zunaj šole, nekaj dijakov pa lahko PUD 
opravlja tudi na šoli: v šolski kuhinji, slaščičarni in na šolskem posestvu pod 
mentorstvom zaposlenih. 
Na PUD je bilo poslanih 87 dijakov programov: vrtnar, kmetijski-podjetniški tehnik 
in naravovarstveni tehnik ter 127 dijakov smeri pomočnik v biotehniki in oskrbi, 
slaščičar, gastronom-hotelir, živilsko-prehranski tehnik. Delodajalci so bili z dijaki zelo 
zadovoljni, v glavnem so pohvalili njihovo delo, strokovno znanje. 
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Iz slaščičarske proizvodnje Zvezdica iz Ljubljane so prav posebej pisno pohvalili 
dijakinjo Marušo Komljanec Ban iz 2. S razreda. 
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PROJEKTI 
 
LAS v objemu sonca »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«  
(Sodelujejo: Andrejka Pisk Rutar, Rosana Vrh Makarovič, Barbara Miklavčič) 
 
Biotehniška šola je v obdobju od septembra 2017 do septembra 2019 z različnimi 
dejavnostmi sodelovala v projektu LAS Integralni turistični produkt (ITP) zeliščarske 
dediščine. Biotehniška šola je izvedla tri aktivnosti: 
Tri kulinarične delavnice na temo zelišča in začimbe v kulinariki, ki jih je vodila 
Andrejka Pisk Rutar ob pomoči dijakov  programa gastronom hotelir: 

• Beri, beri rožmarin zeleni, 14. 9. 2018 
• Zelišča in začimbe v kulinariki (bazilika, peteršilj, česen) 20. 6. 2019 
• Zelišča in začimbe v kulinariki (drobnjak in meta), 26. 9. 2019 

Pod mentorstvom Rosane Vrh Makarovič so dijaki programa naravovarstveni tehnik 
vzpostavili manjšo semensko banko, v kateri hranijo sorte nekaterih poljščin značilnih 
za lokalno območje.  
Izdelali so nov (inovativni) izdelek, ki vsebuje tradicionalna zelišča in je primeren za 
uživanje in prodajo. 
 
Glocal Gourmet 
 
Novogoriška družba HIT je k sodelovanju v projektu Glocal Gourmet, s katerim želijo 
povezati izzive trajnostne in lokalne kuhinje z globalno odgovornostjo zmanjšanja 
uporabe plastike, povabila tudi Biotehniško šolo. V sodelovanju s šolo želijo 
promovirati gostinske poklice med mladimi in omogočiti dijakom neposredno izkušnjo 
pri delu z velikimi imeni italijanske kuhinje. V Hitovi Perli bodo goste ob posebnih 
večerih razvajali gostujoči italijanski chefi, nosilci prestižnih Michelinovih zvezdic. V 
skladu s filozofijo šole »v stiku s hrano od zemlje do krožnika« dijaki na šolski posesti 
pridelujejo živila, ki jih bodo gostujoči chefi uporabljali pri pripravi menijev za večerje 
Glocal Gourmet. S tradicionalnimi živili tega prostora bodo pripravili prepoznavne 
goriške jedi.  
Projekt je na šoli koordinirala Barbara Miklavčič Velikonja. 
 
Borzen 
 
V projektu Borzen, ki je trajal od 18. 5. 2018 do 20. 12. 2018, so sodelovali dijaki 
Biotehniške šole naravovarstvenega programa ter dijaki programa mehatronik iz SPLŠ. 
Dijaki programa mehatronik so izdelali prototip elektronskega vezja za zajemanje 
podatkov meritev in pošiljanje le-teh v splet. Izdelali so tudi majhno sončno elektrarno 
za napajanje merilnega sistema. 
Dijaki programa naravovarstveni tehnik so pripravili načrt izdelave visokih gred, 
izbrali primerne rastline ter izdelali načrt zasaditve. V projekt smo vključili še 
proučevanje vpliva doma izdelanega biooglja na rast rastlin in izboljšanje strukture 
zemlje. Visoke grede so postavili na strehi strojne lope z vgrajenim avtonomnim 
namakanjem. 
Tako izdelane visoke grede bodo služile kot učni poligon pri izobraževanju dijakov, 
izvedbi delavnic za učence osnovnih šol in malčkov iz VVO ter pri povezovanju z 
okoliškimi društvi (Ajda, Kmečke žene), s katerimi bi radi izmenjevali izkušnje. Projekt 
sta na šoli vodila Rosana Vrh Makarovič in Robert Vermiglio. 
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Cona 
 
V evropskem projektu Interreg Italija-Slovenija z imenom CONA naj bi se revitaliziralo 
potok Korn. Dijaki 4. letnika smeri naravovarstveni tehnik so aktivno sodelovali pri 
ugotavljanju biodiverzitetne funkcije vodnega in obvodnega dela potoka Korn. Dijaki 
so najprej ugotavljali hidromorfološko stanje potoka: širino in globino struge, hitrost 
vodnega toka, poraslost bregov z vegetacijo, organski in anorganski delež substrata. 
Opravili so biološko analizo potoka, s katero so ugotavljali prisotnost vodnih 
nevretenčarjev in dvoživk. S kemijsko-fizikalno  analizo potoka so zbrali podatke o 
vsebnosti raztopljenega kisika v vodi, temperaturo vode, električno prevodnost, pH ter 
prisotnost fosfatov, nitratov in nitritov. Opravili so še kemijsko analizo zemlje ter 
merili hrup. Po zbranih podatkih, ki so jih računalniško obdelali in analizirali, ni bilo 
opaziti večjih odstopanj, kar nakazuje na dobro ekološko stanje potoka.  
Koordinatorka projekta na šoli je bila Ivana Poša, mentorici dijakom pa Rosana Vrh 
Makarovič in Alenka Mavrič Čefarin. 
 
Zdrava šola 

 
S programom Zdrave šole si članice tima Karmen Goljevšček Čargo, Helena Debeljak 
Hlebec, Andreja Hauptman in Živa Colja pod vodstvom Alenke Mavrič Čefarin 
prizadevajo za telesno, socialno in duševno zdravje dijakov in delavcev šole. Sledijo 12 
ciljem, ki so enaki ciljem Evropski mreži Zdravih šol. Skrbijo za ekološko ozaveščenost, 
dobrodelnost, organizirajo preventivnih delavnic, predavanja za starše, dijake in 
zaposlene. V projekt so vključeni vsi dijaki in zaposleni na šoli. 
 
 
 
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Svetovalna delavka Helena Debeljak Hlebec je poleg vpisa novincev ter svetovalnega 
dela organizirala preventivne delavnice za dijake in predavanja za starše. Dijakom so 
bile namenjene delavnice o varni rabi interneta, o zasvojenosti med mladimi, o varni 
vožnji in o obvladovanju čustev. 
Svetovalna delavka je opravila tudi postopke priznavanja spričeval pridobljenih v tujini 

za namen nadaljevanja izobraževanja na Biotehniški šoli.  

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

1 Bosna in Hercegovina Gastronom hotelir 

1 Kosovo Gastronom hotelir 

2  Makedonija Gastronom hotelir 

2 Makedonija Slaščičar 

 

Ob koncu šolskega leta je bilo na Biotehniško šolo vključenih 81 dijakov s posebnimi 
potrebami (t. j. dijakov z veljavnimi odločbami o usmeritvi, izdanih s strani Zavoda za 
šolstvo). Koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami je bila Andreja Hauptman. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Bralni klub 
 
Tudi v tem šolskem letu je na šoli uspešno deloval bralni klub. Dijaki in mentorica 
Karmen Sirk so se sestajali v knjižnici in razpravljali o prebranih knjigah. Štirih srečanj 
se je vsakokrat udeležilo 6-8 dijakov. 
 
Rastem s knjigo 
 
Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo je med srednješolci 
potekal že deveto leto. V okviru projekta so dijaki obiskali Goriško knjižnico Franceta 
Bevka, kjer so dobili informacije o knjižnici in njenem gradivu. Ob koncu obiska so v 
dar prejeli knjigo Suzane Tratnik Noben glas. Cilj projekta je izboljšati motivacijo za 
branje, večji obisk v splošnih knjižnicah in promocija mladinskih del domačih avtorjev.  
 

Bralna značka 
 
Na Biotehniški šoli poteka bralna značka ŠC bere v slovenščini in angleščini. 
Knjižničarka in profesorji jezikov so dijake povabili k sodelovanju. Dijaki so lahko 
izbirali med romani iz več vsebinskih sklopov. V maju so si dijaki, ki so sodelovali pri 
bralni znački, v gledališki dvorani nove telovadnice ogledali nagradni film Kapitan 
fantastični. Za uspešno sodelovanje so prejeli tudi priznanje. 

 
DIJAŠKI DOM 
 
Domska stavba ima 54 dvoposteljnih sob, skupaj 108 ležišč. V začetku šolskega leta 

2018/19 je bilo v dijaški dom vpisanih 110 dijakov, od tega na novo vpisanih 32 

dijakov. 68 dijakov je obiskovalo Biotehniško šolo, ostali so bili dijaki drugih enot 

Šolskega centra in 1 dijak Gimnazije Nova Gorica. Oblikovane so bile štiri vzgojne 

skupine, vzgojitelji: Vladimir Čopi, Jasna Drašček, Ksenija Pervanja in Alan Sattler. 

Dijaki so bili vključeni v razne interesne dejavnosti:  

- pohodi (na Markov hrib) 

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

dan) 

- domsko in regijsko tekmovanje v malem nogometu 

- domsko tekmovanje v odbojki 

- regijsko tekmovanje v namiznem tenisu  

- sodelovanje na Domijadi (literarni natečaj) 

 
DIJAŠKA SKUPNOST 
 
Mentorica dijaške skupnosti je bila Lidija Kohn. Predsednik dijaške skupnosti je v tem 
šolskem letu postal Martin Žbogar, dijak 2. KT. Dijaki so izdali šolsko glasilo Puls, 
urednica glasila je bila Veronika Šinkovec, dijakinja 3. NT razreda. Tudi v tem šolskem 
letu so dijaki aktivno sodelovali v šolskem življenju. Pod vodstvom mentorice Lidije 

Kohn so izvedli 7. dobrodelni bazar na šoli – Nisi sam ter aktivno sodelovali na vseh 
prireditvah na šoli.   
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POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT 
 
K poklicni maturi je v spomladanskem roku pristopilo 34 kandidatov (30 dijakov, 4 
odrasli). Maturo je uspešno opravilo 24 kandidatov. 
V jesenskem roku je maturo opravljalo 16 kandidatov (14 dijakov, 2 odrasla), uspešnih 
je bilo 12 kandidatov. 
Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je bila Janja Barber Rojc. 
 
Zaključni izpit je v spomladanskem roku opravljalo 57 kandidatov, 47 jih je bilo 
uspešnih.  
V jesenskem roku je k zaključnemu izpitu pristopilo 16 kandidatov, 15 jih je uspešno 
zaključilo šolanje.  
Tajnica šolske komisije za zaključni izpit je bila Petra Grmek. 
 
 
KOMISIJA ZA KAKOVOST 
 
Ravnateljica Biotehniške šole je v šolskem letu 2018/19 imenovala osemčlansko 
komisijo za kakovost v sestavi: 

Andreja Hauptman predsednica komisije 

Janja Bavčar predstavnica zaposlenih 

Valentina Kobal predstavnica zaposlenih 

Karmen Sirk predstavnica zaposlenih 

Nataša Skočaj Kodermac predstavnica delodajalcev 

Irena Benedetič predstavnica delodajalcev 

Veronika Šinkovec  predstavnica dijakov 

Barbara Kante Predstavnica staršev 

 

Na Biotehniški šoli smo sledili smernicam akcijskega načrta, ki je bil izdelan na podlagi 
vključitve v projekt samoevalvacije iz strani Šole za ravnatelje. Izbrali smo dva cilja 
izboljšav, ki smo ju izvajali na šoli med dijaki in zaposlenimi: 

 spoštljiva komunikacija in 
 medvrstniška pomoč. 

 
Komisija za kakovost je v tem šolskem letu izvedla tudi 3 ankete:  

 anketa za dijake o spoštljivi komunikaciji in medvrstniški pomoči, 

 anketa samoevalvacija učiteljev s strani dijakov, 
 anketa samoevalvacija ravnateljev s strani zaposlenih.    

 
Komisija je izvedla dve delavnici Spretnosti medosebnega komuniciranja vezani na 
aktivnosti v projektu Uvajanje izboljšav in samoevalvacija. Delavnici sta se izvajali med 
učitelji in dijaki. 
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50-LETNICA KMETIJSKEGA ŠOLSTVA NA GORIŠKEM 

Začetki današnje Biotehniške šole, ki deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica, 

segajo v leto 1968. 18. novembra 1968 je bila namreč v Novi Gorici manjša 

slovesnost ob otvoritvi Kmetijske šole Gorica. Šola je svoje delovanje začela v sklopu 

Kmetijskega zavoda Gorica kot samostojna organizacijska enota. Programje bil 

dvoleten s teoretičnim poukom v zimskih mesecih, praktični pouk pa je potekal vse 

leto. V 70-ih letih je šola izobraževala za poklice: kmetovalec, kmetovalka-gospodinja, 

sadjar-vinogradnik in poljedelec-živinorejec. V šolskem letu 1975/76 je začela 

izobraževati za poklic kmetijskega tehnika, hkrati pa je začela z odpiranjem oddelkov 

za izobraževanje odraslih po raznih krajih severnoprimorske regije. Z usmerjenim 

izobraževanjem (šol. leto 1981/82) se je šola združila z gimnazijo in zdravstveno šolo v 

Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica. Dve leti kasneje je začela izobraževati 

tudi za poklic mesarja. V skladu s tem se je šola leta 1987 preimenovala v Srednjo 

poklicno in tehniško kmetijsko-živilsko šolo.  

S širjenjem programov je vse bolj rasla želja po novi stavbi. Konkretnejši načrti so 

nastali leta 1996, svojo dokončno uresničitev pa so dočakali leta 2001, ko se je pouk 

začel v novi stavbi v Šempetru. Poleg vpisa na kmetijske programe je ponudila vrsto 

programov v živilstvu (slaščičar, gastronom-hotelir, živilsko-prehranski tehnik) in 

naravovarstvu. V šolskem letu 2007/08 je prišlo do reorganizacije šolstva; kmetijska 

šola se je pridružila Tehniškemu šolskemu centru Nova Gorica in se preimenovala v 

Biotehniško šolo, ki še danes izobražuje na področju kmetijstva, naravovarstva, 

živilstva in gostinstva. Šolo, ki  upravlja tudi dijaški dom in 13 ha posestva, že 9 let vodi 

Barbara Miklavčič Velikonja. 

 
PRAZNOVANJE 50-LETNICE  
 
 

 

»Od 1968 pa do danes, skozi mozaik dogodkov, 
menjavanja stavb, sprememb izobraževalnih 
programov in organizacijskih oblik, smo 
vztrajali. Postali smo obrušeni, trdni, 
samozavestni. Naš največji kapital so bili in so še 
vedno ljudje, brez njih te šole ne bi bilo. Naš 
ponos so naši dijaki. 
 

Skozi leta nas je povezovala ljubezen do kmetijstva in narave, pridelave in predelave, 
ljubezen do naših brajd in njiv in prepričanje, da Primorska tako šolo potrebuje in si 
jo tudi zasluži.   

In vztrajnost nas ne bo zapustila. Smo pomemben del primorskega mozaika in 
primorski mozaik v malem.«  

(Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica Biotehniške šole, Zbornik ob 50-letnici 
kmetijske šole) 
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Jubilejno leto 2018/19 je šola obeležila z več dogodki, med njimi izstopajo:  

Dan odprtih vrat v petek, 30. novembra 2018, je bil tematsko obarvan s 50-

letnico šole. Na okrogli mizi, ki jo je vodila ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja, so 

sodelovali nekdanji ravnatelji in ravnateljice (Hilarij Kosta, Mojca Novak Simonič, 

Bojan Bratina, Andreja Glavan Podbršček, Egon Pipan) in nekateri zaslužni učitelji 

(Jože Testen, Vojko Cej, Marija Drešček, Alojz Lemut). Izdelan je bil tudi časovni trak, 

ki je grafično povzel pet desetletij kmetijskega šolstva na Goriškem. 

Koncert šolskega pevskega zbora ob 10. obletnici njegovega delovanja in ob 

slovenskem kulturnem prazniku, 7. 2. 2019 v Kulturnem domu Nova Gorica. Naslov 

koncerta je bil zgovoren Vodnikov verz: Išče te sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak' nisi 

zaspan.  

Osrednja slovesnost ob jubileju je bila 24. maja 

2019 v telovadnici Biotehniške šole v Šempetru pri 

Gorici. Številnim udeležencem so spregovorili: Hilarij 

Kosta, Dragica Krapež, Milan Turk, Miran Saksida, 

Elvira Šušmelj in Barbara Miklavčič Velikonja. Ob tej 

priložnosti je izšel zbornik, ki ga je uredil prof. Severin 

Drekonja. 

 

 

 

Kolektiv Biotehniške šole v jubilejnem letu 2018/19 
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KRONOLOGIJA DOGODKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Dogodke so z zapisi in fotografijami zabeležili delavci šole in dijaki. 

SEPTEMBER 
 
3. september 2018 
Prvi šolski dan 
Prvi šolski dan v šolskem letu 2018/2019 smo posvetili predstavitvi življenja in dela na 
šoli.  
  
Sreda, 12. september – petek, 14. september 2018 
Stokovna ekskurzija v Italijo (2. NT, 3. NT, 4. NT) 
Dijaki naravovarstvene smeri smo na strokovni ekskurziji po Italiji obiskali čudovite 
Cinque terre. V Toscani smo se najprej ustavili v Sieni na trgu Piazza del campo, na 
katerem stoji tudi palača Palazzo Pubblico. Naslednji postanek je bil San Gimignano, 
majhno mesto na vrhu hriba v Toscani, znano predvsem po svoji arhitekturi iz 
srednjega veka, z značilnimi 12 kamnitimi stolpi, ki so bili zgrajeni z namenom, da bi 
ljudi obvarovali kuge. Naslednji dan nas je čakal naporen, a zanimiv izlet v Cinque 
Terre, kjer nas je na pohodu od prve do zadnje vasice čakalo veliko lepih presenečenj. 
Tretji dan je bil na sporedu obisk kamnoloma marmorja v Carrari ter ogled 
znamenitosti – poševni stolp v Pisi. Na poti domov smo obiskali še park za ptice, jezero 
Massaciuccoli.  
Zapisala Tajda Hvala (2. NT); fotografije: Renee Stanič (4. NT), Doris Slemič (2. NT)  
in Jakob Kurinčič (2. NT) 
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Ponedeljek, 17. september 2018 
Po Cankarjevih poteh 
Ob 100-letnici Cankarjeve smrti se je nekaj profesorjev in dijakov odpravilo na 
ekskurzijo po poteh Ivana Cankarja. Na Vrhniki so obiskali pisateljevo rojstno hišo ter 
se sprehodili po poteh njegove mladosti. Razstavo o našem največjem pisatelju z 
izjemno bogatim ustvarjalnim opusom so si ogledali še v Mestnem muzeju Ljubljana 
ter v Cankarjevem domu, kjer je bila na ogled razstava Ivan Cankar in Evropa – Med 
Shakespearom in Kafko. 
 

 
 
Sreda, 19. september 2018 
Portorož: tekmovanje v odbojki na mivki za dijake in dijakinje 
V polfinalnem tekmovanju v odbojki na mivki za srednje šole v Portorožu so barve naše 
šole predstavljali Mark Mozetič (3. KT), Bernard Terpin (3. KT) in Leon Markočič (4. 
KT). Naši dijaki so v uvodni tekmi izgubili proti dijakom Gimnazije Nova Gorica, nato 
pa z dobro igro premagali dijake SŠ Izola. V zadnji tekmi so tesno izgubili proti dijakom 
STŠ Koper. Naši dijaki so na vseh tekmah pokazali veliko mero odbojkarskega znanja, 
predvsem pa pozitivnega športnega duha in borbenosti do zadnje točke.  
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Petek, 21. september 2018 
Kulinarična delavnica projekta Integralni turistični produkt zeliščarske 
dediščine 
V okviru projekta LAS »Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine« je na naši 
šoli potekala 1. kulinarična delavnica »Beri, beri rožmarin zeleni«. Pripravljali so 
najrazličnejše jedi, ki so jih oplemenitili z vejico rožmarina. Kulinarično delavnico je 
vodila profesorica Andrejka Pisk Rutar. 
 
Ponedeljek, 24. september 2018 
Trgatev potomke stare trte z Lenta 
Pod šolo je potekala trgatev potomke stare trte z Lenta, za katero skrbi Biotehniška šola 
Šempeter. Letošnja letina modre kavčine je bila odlična in precej sladka, so povedali 
trgači. 
 

 
 
 
Sreda, 26. september – četrtek, 27. september 2018 
Terenske vaje v Triglavskem narodnem parku (3. NT) 
Dijaki 3. NT so v spremstvu profesoric Alenke Mavrič in Rosane Vrh Makarovič 
preživeli terenske vaje v TNP. Ogledali so si prekrasno Drežnico, veliko slapov, malo 
HE Plužna, izvir Soče, velika in mala korita Soče, korita Mlinarice, alpski botanični vrt 
Julijana in še mnoge druge naravne ter kulturne znamenitosti Posočja. Vreme jim je 
bilo naklonjeno in domov so se vrnili polni čudovitih vtisov naše lepe narave.  
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Četrtek, 27. september – petek, 28. september 2018 
Dunajska doživetja (2. S in 3. S) 
Dijaki 2. in 3. letnika smeri slaščičar so obiskali Dunaj. V palači Schoenbrunn so 
spoznali pripravo ter okus pravega cesarskega jabolčnega zavitka. Konec dneva so 
preživeli v znamenitem zabaviščnem parku Prater in opazovali Dunaj iz višine. 
Naslednji dan so si ogledali muzej in tovarno čokolade Heindl ter uživali v božanskih 
okusih čokoladnih pralinejev. Obiskali so tudi sacherjevo konkurenco Demel, ki se je 
potegovala za originalno sacher torto. S sladkim razvajanjem so nadaljevali v 
Zuckerlwerkstattu, kjer so opazovali postopek izdelave bonbonov z okusom čokolade, 
jabolka in cimeta. Zadnji postanek na Dunaju je bila Hundertwasserjeva hiša 
nenavadne oblike. 
 

  
 
 
Četrtek, 27.september – petek, 28. september 2018 
Strokovna ekskurzija vrtnarjev po Avstriji (1. V, 2. V, 3. V) 
 

Dijaki vseh treh 
letnikov smeri vrtnar 
so se odpravili na 
ekskurzijo v Avstrijo. 
Ogledali so si 
parkovne zasaditve 
ob zdravilišču Baden, 
kjer je zasajenih 600 
vrst vrtnic, med njimi 
velika zbirka 
Geschwindovih.  
 

Občudovali so dva baročno zasnovana parka, Schönbrunn - letno rezidenco 
Habsburžanov in Belvedere z botaničnim vrtom. 
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V kraju Langenlois so 
obiskali vrtnarsko šolo 
»Gartenbauschule«. Šolo 
obiskuje 200 dijakov. Pri 
praktičnem pouku gojijo 
okrasne rastline in 
vrtnine, ki jih tudi tržijo. 
Del praktičnega pouka je 
namenjen učenju obliko-
vanja in vzdrževanja 
parkovnih površin. 
Na obrobju mesta Tulln 
so obiskali dve vrtnariji, 
Praskac in Starkl z več 
kot stoletno tradicijo, ki s 
svojim sortimentom 
pokrivata trg v več državah. 
Za zaključek so si ogledali še čudovito zasnovane vrtove Tullna – »Gärten Tulln«. 
 
 
Sobota, 29. september 2018 
Delovna sobota – nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018; 25 let 
zdrave šole 
Na Biotehniški šoli smo ta dan organizirali kar nekaj delavnic. Počastili smo 25 let 
zdrave šole. Rdeča nit delavnic je bila zdrava prehrana, gibanje, duševno zdravje, 
medgeneracijsko sodelovanje. Dijaki so pripravljali orientacijske poti za športni dan, 
pripravljali so zdrave malice, urejali so knjižnico, čistili šolo, pašnik, odstranjevali 
invazivne rastline v okolici šole, izdelovali koše za ločevanje odpadkov, antistres žogice, 
torbe iz že uporabljenih materialov, barvali mandale, izvedli pevsko delavnico in še kaj. 
Ob koncu dneva se je vsaka delavnica predstavila, izdelke pa smo kasneje na šoli s 
pridom uporabili. 
 

         
 



 

21 
 

              
 

 
OKTOBER 
 
Sreda, 3. oktober 2018 
Predstavitev poklicev v Sežani 
Tudi letos smo se udeležili dogodka Deficitarni in obetavni poklici 2018. Devetošolcem 
petih kraško–brkinskih osnovnih šol smo predstavili programe naše šole. Verjamemo, 
da si bodo tudi z našo pomočjo izbirali svoj sanjski poklic. 
 

 
 
Četrtek, 4. oktober 2018 
Delavnice za osnovnošolce 
Našo šolo so obiskali učenci 9. razreda OŠ Solkan. Ogledali in sodelovali so na več 
različnih delavnicah v okviru naravoslovno-tehničnih dni. V živilskem laboratoriju so 
različnim vrstam hrane določali senzorične zaznave. V delavnici »Tla – živ organizem« 
so spoznavali živi svet v zemlji in njegovo koristno funkcijo za rodovitna tla in rast 
rastlin. Pripravili in sušili so tudi različne sorte jabolk. V delavnici "Hladni prigrizki" 
pa so v sodelovanju z našimi dijaki oblikovali okusne malice. 
     

Petek, 5. oktober 2018 
Šolska trgatev 
V šolskem vinogradu na Marku je potekala zaključna trgatev, na katero so bili 
povabljeni vsi zaposleni na Šolskem centru Nova Gorica.  
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Ponedeljek, 8. oktober 2018  
Gostinsko turistični zbor Slovenije – slaščičarji zlati, kuharji srebrni 
 

V Portorožu je potekal  65. Gostinsko turistični 
zbor (GTZ) Slovenije. Dijaki programa slaščičar 
so tekmovali v močni konkurenci sorodnih šol iz 
Slovenije. Pripravili so mono porcijske sladice z 
okusom mlečne čokolade in rožmarina s tekočo 
malinovo sredico, arašidovim hrustljavčkom na 
pistacijevem biskvitu ter torto z vaniljevo kremo z 
okusom limone in melise, prelito s svetlečo 
glazuro in dekorirano z ročno izdelano čokoladno 
rožo. Tekmovalci, dijaki 2. letnika, Maruša 
Komljanec, Karolina Sodnik in Patrik 
Furlani so pod mentorstvom Mateje 
Florjančič dosegli 1. mesto in osvojili zlato 
medaljo.  
 
Dijaki smeri Gastronom hotelir so se udeležili 
Tekmovanja dijakov srednjih šol za gostinstvo in 
turizem Slovenije, smer kuharstvo – na temo 
MAGIC BOX.  Pri tej kategoriji tekmovalci 
prejmejo 4 naključna živila, ki jih morajo poleg 

drugih živil vključiti pri pripravi glavne jedi s prilogo in prikuho. 
V čarobni skrinjici naši dijaki dobili piščančja prsa, proseno kašo, šampinjone in 
koruzo. Iz živil so pripravili okusen krožnik. Vseboval je piščančjo rolado z gobami, 
proseno kašo s koruzo, pečene bučke z mandlji, bučkino omako, kremno kolerabo in 
medeno hruško. 
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Dijaki Jure Batagelj (5. ŽT), Maxinne Čopi (5. ŽT) 
in Nik Mišič (2. GH) so pod mentorstvom Andrejke 
Pisk Rutar osvojili srebrno priznanje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torek, 9. oktober 2018 
Ekskurzija Narin, Pivka, Petelinje ( 1. PB, 2. PB) 
Dijaki programa pomočnik v biotehniki so se v Narinu pri Pivki udeležili delavnice Od 
zrnja do kruha, kjer so pekli kruh v krušni peči in si ogledali staro kmečko orodje in 
njegovo uporabo. Sledil je ogled vojaškega muzeja v Pivki in eko muzeja o krasoslovju 
v Petelinjah. 
 
Četrtek, 11. oktober 2018 
Strokovna ekskurzija, Tolmin, Goriška Brda (4. ŽT, 5. ŽT) 
Dijaki živilsko prehranskega tehnika so si v ribogojnici Faronika v Tolminu ogledali 
vzgojo sladkovodnih rib, posebej avtohtone soške postrvi ter postopek filiranja in 
prekajevanja rib. V Salameriji Alpiji (Kmetijska zadruga Tolmin) so jim predstavili 
proizvodnjo mesnih izdelkov. Sledil je ogled Vinske kleti Goriška Brda s predstavitvijo 
celotnega postopka predelave od grozdja do vina, predstavitev asortimana vin in 
degustacija. 
 
Sobota, 13. oktober 2018 
Kmetijci na ekskurziji v Radomljah in Komendi (1. KT, 2. KT, 3. KT, 4.KT) 
Dijaki vseh letnikov kmetijskega programa so obiskali živinorejsko kmetijo s 150 
kravami molznicami v Radomljah in kmetijski sejem v Komendi. 
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Ponedeljek, 15. oktober 2018 
Jesenski športni dan 
Jesenski orientacijski športni dan je potekal tako, da so bili dijaki razdeljeni v dve 
tekmovalni skupini. Vsak razred je tekmoval kot celota v eni od tekmovalnih skupin. 
Izhodišče tekmovanja je za dijake predstavljal labirint-poligon, kjer so dijaki določili 
predstavnike razreda, ki so v labirintu tekmovali. Po uvodni nalogi so se dijaki odpravili 
na orientacijsko pot. Prva skupina je pet kontrolnih točk iskala na "trim stezi" Šempeter 
- Vrtojba, druga skupina je bila napotena na kontrolne točke ob poti Mark - Stara gora. 
Zadnja, ciljna kontrolna točka je bila za vse dijake v telovadnici šole. 
 
 
Torek, 16. oktober 2018 
Obisk osnovnošolcev – promocija Šolskega centra Nova Gorica 
Našo šolo je obiskalo 76 učencev iz sedmih osnovnih šol: OŠ Frana Erjavca Nova 
Gorica, Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Dornberk, Šempas, Renče, Solkan in Šmarje 
pri Kopru. Ogledali in sodelovali so na različnih delavnicah in spoznavali izobraževalne 
programe na Biotehniški šoli. Profesorji in dijaki kmetijsko-podjetniškega tehnika so 
prikazali predelavo grozdja in oljk, z dijaki slaščičarji so učenci osnovnih šol pekli 
pecivo. Spoznali so se z različnimi vrstami razmnoževanja vrtnin, bili postreženi z 
dobrotami, ki so jih pripravili dijaki smeri gastronom-hotelir, z naravovarstvenimi 
tehniki pa so ugotavljali, kako lahko na terenu določimo onesnaženost vode, zemlje in 
zraka. 
 
 
Ponedeljek, 22. 10. 2018 
Projekt Interreg CONA (4. NT) 
Preden se narava odpravi na zasluženo zimovanje, smo z novo opremo opravili še 
zadnji monitoring dvoživk in žuželk v potoku Korn. V naše mreže se je ujela laška žaba, 
vrbnice, vodni osliček in pijavke.  
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Sreda, 24. oktober – petek, 26. oktober 2018 
Kulinarično in turistično potepanje po Krakowu in okolici (2. GH, 3. GH) 
Na strokovni ekskurziji po Poljski so si dijaki v majhnem podeželskem kraju ogledali 
eno najstarejših evropskih pivovarn. Obiskali so nacistični taborišči Auschwitz in 
Birkenau, kjer so med leti 1940 -1945 izvajali genocid nad Židi in drugimi narodi. V 
Krakowu so si med drugim ogledali tudi 800 let staro tržnico, v Wieliczku pa najstarejši 
evropski rudnik kamene soli. Obiskali so lokalne restavracije s tradicionalno poljsko 
kuhinjo in se preizkusili v izdelavi pirošk.  
 

 
 
Četrtek, 25. oktober 2018 
Škrabčeva knjižnica (4. KT, 4. NT)   
V Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici so se dijaki seznanili z 
življenjem frančiškanov ter obiskali Škrabčevo knjižnico, ki hrani zanimive knjige in 
rokopise. Med najdragocenejše spadajo inkunabule ali prvotiski. Bogato gradivo je 
knjižnica pridobila v desetletjih, ko je tu znanstveno deloval p. Stanislav Škrabec. 
Ogledali so si tudi grobnico posmrtnih ostankov članov kraljeve rodbine Burbonov. 
 
 
Petek, 26. oktober 2018 
Srečanje bralnega kluba 
Na prvem srečanju bralnega kluba v tem šolskem letu smo se pogovarjali o poletnem 
branju, si izmenjali bralne izkušnje in se posladkali s šolskimi dobrotami naših 
slaščičarjev.   
 
 
NOVEMBER 
 
Sreda, 7. november 
Strokovna ekskurzija, Muzej iluzij, Reaktorski center (1. KT, 1. NT) 
Dijaki 1. letnika kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik so obiskali 
Ljubljano. Ogledali so si Muzej iluzij, Ljubljano ter obiskali Reaktorski center v 
Podgorici pri Ljubljani, ki deluje pod okriljem Inštituta Jožef Stefan. Z zanimanjem so 
prisluhnili mladim raziskovalcem o fuziji-energiji prihodnosti. 
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Sreda, 14. november 2018 
Obisk osnovnošolcev – promocija Šolskega centra Nova Gorica 
Našo šolo je obiskal 101 učenec iz devetih osnovnih šol: OŠ Kanal, OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici, OŠ Deskle, OŠ Podbrdo, OŠ Renče, OŠ Dobrovo, OŠ Tolmin, OŠ 
Most na Soči in OŠ Milojka Štrukelj Nova Gorica. Ogledali in sodelovali so na različnih 
delavnicah in spoznavali izobraževalne programe na biotehniški šoli. Profesorji in 
dijaki kmetijsko-podjetniškega tehnika so prikazali predelavo grozdja in oljk, z dijaki 
slaščičarji so učenci pekli pecivo. Spoznali so se z različnimi vrstami razmnoževanja 
vrtnin, bili postreženi z dobrotami, ki so jih pripravili dijaki smeri gastronom-hotelir, 
z dijaki naravovarstvene smeri pa so ugotavljali, kako lahko na terenu določimo 
onesnaženost vode, zemlje in zraka. 
 
 
Sobota, 17. november – nedelja, 25. november 2018 
Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
Smo sredi evropskega tedna zmanjševanja odpadkov - naši naravovarstveniki na 
izviren način opozarjajo na ta problem. 
 

           
 
 
Sreda, 28. november 2018 
Delovna praksa v Agrariji Koron (4. KT) 
Dijaki 4. letnika KT na obisku in delovni praksi v Agrariji Koron Volčja Draga. 
 

 

https://www.facebook.com/BIOSNG/posts/2452839844731966?__xts__%5B0%5D=68.ARCqYGzlAEQJq9730AZkpJAHopNoD9B8Hqz-lqWlOKvUV1jB2Py4Jj7Rt6g10mijXlNpagZ4LUPubk6e_xUHYA2ttXBMCCyJGKTXZoDmLPAEjavmaZagkSUStzvwk3vbJUEj6e7WL4fuSgLsU6usEUMCVAZzGU1DvNvae9U0giVUnt2Nn7wVWCDvjtvqP0P9zpHBoLFccYzT75EOO0IyPOlp6cOLzILOE6BiRG0p4PBEHStrX_D-oEeMSDk68ZbKW9_3KozgMsw7jx-0pgqri2BwCI_dbUsfe44H01BZUsvw-rH5lsTtJCSP2byy1H3XGsghN5sHwgCUQa6upT5vqqgVWp3N&__tn__=-R
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Petek, 30. november 2018 
Področno tekmovanje srednjih šol v odbojki za dijake letnik 2000 in 
mlajše 
V Novi Gorici se je odvijalo 
področno tekmovanje SŠ v odbojki 
za dijake. Medsebojno so se 
pomerili dijaki Gimnazije Nova 
Gorica, Strojne, prometne in 
lesarske šole ŠC NG, Gimnazije 
Tolmin, Elektrotehniške in 
računalniške šole ŠC NG in 
Biotehniške šole ŠC NG. 
Barve naše šole so zastopali Patrik 
Gašparin (3. KT), Mark Mozetič (3. 
KT), Bernard Terpin (3. KT), Leon 
Markočič (4. KT), Gašper Simčič 
Zuljan (4. KT), Patrik Furlani (2. S) in David Mavrič (1. S). Naši dijaki so si priborili 
tretje mesto. 
 

 
DECEMBER  
 
Torek, 4. december 2018 
Dan odprtih vrat  
Osrednja tema dneva odprtih vrat je 
bila »Sadovi petdesetih let«. Na 
okrogli mizi ob 50-letnici kmetijske 
šole, ki jo je vodila ravnateljica 
Barbara Miklavčič Velikonja, so 
sodelovali nekdanji ravnatelji in 
ravnateljice in nekateri nekdanji 
zaslužni učitelji. Izdelan je bil tudi 
časovni trak, ki je grafično povzel 
pet desetletij kmetijskega šolstva na 
Goriškem. 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/BIOSNG/posts/2461658843850066?__xts__%5B0%5D=68.ARCP0VufFPW8L2ReG9EpAhicPSLCR-VWki4aLcHjF28D4EG-UPbukLNCTT5zQEFDYIyRl2dx8Y-LX-cMYziWoOrO_sfTZQYFhlQK11OpgnnkvHig0gDKCJ9cZU62YQxEizOuS2pHG1WjVGWxiR5AinUfqD888m7md1AK9cOM2wfTYlm-kkLrYG8cDMS0F43gGmP2biLSjU1_gwark4kt63nMrPHWXDgxwKGzc4mKc60aMkUu8yI5dNmUoyRFvHSdcHc0vS66QhBJvuiIjW0prHYMhGw4iJ3Dxtfh6nf8Qx4YC-v_3UwRpr00FS9P2Jf_AOGhJQ8yJc9-3r5JpSvFeMaYiEqN&__tn__=-R
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Šola je odprla vrata vsem, ki so si želeli ogledati prostore šole, se udeležiti delavnic, z 
nami poklepetati in tako spoznati življenje in delo dijakov in profesorjev na šoli. 
Zainteresirani so si lahko ogledali učilnice, delavnice (za slaščičarstvo, gastronomijo, 
naravovarstvo, kmetijstvo, vrtnarstvo), laboratorije, šolsko vinsko klet, oljarno, 
rastlinjake … Popoldan so dijaki na šolskem bazarju ponujali dobrote, pridelane na šoli 
(marmelade, čaje, suho sadje, sladice, med, vino ...) ter druge izdelke, ki so jih prav 
tako sami izdelali (sivkine vrečke, kreme, mila, venčke…). S prostovoljnimi prispevki 
na bazarju, se je v šolskem skladu zbralo kar nekaj denarja za materialno šibkejše 
dijake. 
 

          
 
 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekateri dijaki so dopoldan imeli delavnice na terenu: 
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Dijaki kmetijskega tehnika na 
obisku v ribogojnici Tolmin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Dijaki kmetijskega tehnika na 
obisku v kleti Vipava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Člani bralnega kluba na 
obisku v vrtcu Šempeter pri 
Gorici - predstava za otroke v 
slogu gledališča kamišibaj 
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Dijaki naravovarstvenega 
tehnika na obisku naravnega 
parka Rafut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Goriška knjižnica Franceta 
Bevka - iskanje člankov o 
zgodovini šole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sreda, 05. december 2018 
Obisk varovancev ŠENT-a  (3. V)  
V okviru zdrave šole so dijaki 3. letnika smeri vrtnar s 
profesorico Ireno Bizjak polepšali dopoldan 
uporabnikom Šenta. Pripravili smo delavnice z 
naslovom Ustvarjalnost krepi dobro počutje. V prvem 
delu delavnic smo raziskovali kulturno dediščino 
adventnih venčkov, drugi del pa je bil namenjen 
izdelovanju venčkov. Dopoldan pa so zaključili ob 
slastnih piškotkih in čaju, ki so jih pripravili naši 
slaščičarji.  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BIOSNG/posts/2466625593353391?__xts__%5B0%5D=68.ARA4CJ_esJoR_0k9VfG7pBa2gJ3ReBnRbOsN5Xq77YhjMyG9x2543rUKGXzKyjl75ANybJ4b_PF10fuuMMU_5EJKugb9TqqHYFPML95sDt9ASTq_Pp7hGPRDjmbxHzPDqxz1sJ6vybr9VZM0ROi8OlWvZyjOa9w2Eos0kZG6M5HuIk3_dU0yfqg2jdhT_rTmlzuDywGC0rP0enqLNiIUzg6YsyWR3IC2qBOpFLOCuyfYdNfZGmoAFbPz__og-ZNN-1zwGBffABJnTtVXLx4FTHMjrj30ep5mV4tKVB7rVleV-e4e3Qa5-6OwcrPHZxS_BxFZzEAVv6z-ikYhq9jFruL-uR8v&__tn__=-R
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Sobota, 8. december 2018  
Kolektiv biotehniške šole v prazničnem Zagrebu 
Ekipa Tima za kakovost je organizirala izlet za sodelavce v prednovoletni Zagreb. 32 
sodelavcev, opremljenih z domačimi dobrotami od salama, kruha in peciva ter zvrhano 
mero dobre volje se je izleta udeležilo. Po vodenem ogledu mesta smo se prepustili 
čarom starega mestnega jedra ter se sprehodili po stojnicah. Na poti nazaj se nam je na 
avtobusu pridružil še Miklavž, ter nas za našo pridnost tudi obdaril. Lepo nam je bilo. 
 
 

 
 
 
Torek, 11. december 2018 
Strokovna ekskurzija v Trst (1. GH, 2. GH, 1. V) 
Ogled tržnice Eataly, Slovensko stalno gledališče 
 
Dijaki so v Trstu obiskali Eataly, 
največjo pokrito tržnico italijanske 
gastronomije na svetu. Tržnica 
ponuja številne pekarne, mesnice, 
prodajalne delikates, podzemno 
vinoteko, vinski bar, kavarno in še 
marsikaj. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BIOSNG/posts/2468609369821680?__xts__%5B0%5D=68.ARBIooDCpAFvhhqVUvmIPLErToUJp_CsL4stjrVnZhFSJFxQQEv5Y-njXZ--O583xuKT2pC8wW3ApoLRrS3U5G5VVTMX2rUy7RB-B4WEYjmkrmumr3N-6X3WDYZFr7R1CbH910i8k8fe8TW32zuKRo5s0VvzcPzNA0TW8Khp02ktEZ-BpekSwJ9k5s9gFSFF722B1df_Q6KrgfBAdi1UfrObdPzuVhNmiNPXcRUopD6eYLrejAu3VOlnrCaaHW-Zbn9X2YgyxFy4G9mUxQBRIU-jAOKgm3VLHv2ulDO8PHycg_nktkVHykYLnnGrxAkLXuyMlaf3k66AhlRi0PjOzKuWwt0e&__tn__=-R
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Zatem so si v Slovenskem 
stalnem gledališču v Trstu 
ogledali in soustvarjali 
gledališko predstavo Kako 
postati Slovenci v 50 minutah. 

 

 
 
 
 

Četrtek, 13. december 2018 
Strokovna ekskurzija Hiša kulinarike, razstava Razkrita telesa (2. GH, 2. 
NT) 
Dijaki programa naravovarstveni tehnik in gastronom hotelir so na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani obiskali edinstveno razstavo Razkrita telesa, kjer so se udeležili 
tudi delavnice Kako izboljšati spomin? Na BIC Ljubljana so si ogledali Hišo kulinarike, 
kjer so na svoj račun prišli gastronomi, saj so spoznali možnosti nadaljnjega 
izobraževanja ter primer dobre prakse, kako hišo kulinarike upravljajo v bistvu dijaki 
in študenti. Pripravili pa so nam tudi odlično degustacijo.  
Na koncu smo se samo sprehodili skozi park Tivoli, ki spada med zavarovana območja 
narave,  saj je umeščen v Krajinski park. Ker pa je bil to božično-novoletni čas, smo se 
sprehodili do starega mestnega jedra in uživali v čudovito okrašeni Ljubljani. 
 

 
 

 
 
Sreda, 19. december 2018 
Posvet Trendi in izzivi v gastronomiji, petzvezdično doživetje 
V slovenskem parlamentu je potekal posvet “TRENDI IN IZZIVI V GASTRONOMIJI, 
PETZVEZDIČNO DOŽIVETJE”. Pred pričetkom posveta so dijaki vseh gostinskih šol 
za člane državnega zbora pripravili pogostitev, primerno predprazničnemu času. 
Prireditev so s svojim delom in izdelki (poticami) sooblikovali naši dijaki Kristina 
Čehovin, Ema Križnič, Domen Makuc iz 2. GH z mentoricama Cvetko Jandrić in 
Andrejo Pisk Rutar. 
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Sreda, 19. december 2018 
Medobčinsko tekmovanje srednjih šol v malem nogometu 
V športni dvorani »Balon« v Novi Gorici je potekalo medobčinsko tekmovanje srednjih 
šol v malem nogometu za dijake in dijakinje. 
Tekmovali so dijaki ŠCNG in sicer ekipe SETŠ, SPLŠ, GZŠ, ERŠ in BIOS ter dijaki 
Gimnazije Nova Gorica. Naši fantje so si priigrali končno četrto mesto. 
Sledila so tekmovanja dijakinj, kjer so si naša dekleta priigrala končno tretje mesto. 
V vrstah dijakov so barve naše šole zastopali Gašper Simčič Zuljan, Martin Žbogar, Erik 
Marsetič, Denis Brezigar, Jernej Simčič, Emir Zeqiri, Klavdij Renko in Igor Uršič. V 
vlogi trenerja se je izkazal Kevin Torkar. 
Ekipo dijakinj, pod vodstvom Denise Mujanovič, so sestavljale Andreja Winkler, Ema 
Bizjak, Tina Hočevar, Elza Mozetič, Tjaša Kofol, Rebeka Rojc, Brigita Gregorič, Ana 
Cvetko, Biondina Krasniqi, Nicol Gec, Maja Zuljan in Lara Škodnik. 
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Sreda, 19. december 2018 
Delavnice za osnovnošolce 
Našo šolo so obiskali učenci 9. razreda OŠ Miren. Ogledali in sodelovali so na več 
različnih delavnicah. V živilskem laboratoriju so različnim vrstam hrane določali 
senzorične zaznave. Dijaki so jim predstavili zeliščni vrt, opravili pa so tudi kemijsko 
analizo vode iz šolskega zadrževalnika. Mikroskopirali in spoznali so različne vrste 
rastlinskih celic. V delavnici "Hladni prigrizki" pa so v sodelovanju z našimi dijaki 
oblikovali okusne malice. 
 
 
Petek, 21. december 2018 
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
Pred novoletnimi počitnicami smo počastili dan samostojnosti in enotnosti. Rdeča nit 
proslave je bil Ivan Cankar in njegova dela, saj mineva letos sto let od njegove smrti. 
Mentorica proslave je bila prof. Nadica Vidmar. 
Voščilo ravnateljice Barbare Miklavčič Velikonja: 
Vsem vam želim, da se božični in novoletni prazniki dotaknejo vaših src. Da se v 
vsakem srcu prižge majhna lučka, ki razsvetli srce in nam odžene vse skrbi in temne 
misli. Naše življenje pa bo lepše, če bomo zmogli in znali to svetlobo širiti okoli nas. 
Najboljših in najlepših stvari na svetu ne moremo videti in niti se jih dotakniti, čutiti 
jih moramo s srcem. Zato vam v letu 2019 želim toplih in svetlih trenutkov. Lepe 
praznike. Srečno! 
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JANUAR 
 
Četrtek, 17. januar 2019 
Zaključek projekta Borzen 
Zaključen je projekt Visoke grede, katerega cilj je bil koristno uporabiti odpadno 
biomaso iz šolskega posestva z izdelavo bio oglja ter izdelava visokih gred z 
avtonomnim namakalnim sistemom. V samem projektu se je pod mentorstvom 
Roberta Vermiglia in Rosane Vrh Makarovič povezalo teoretično in praktično znanje 
dijakov programa mehatronik in naravovarstveni tehnik. 
 

                   
 

 
Četrtek, 17. januar 2019  
Poklicna tržnica v Postojni 
Na OŠ Antona Globočnika v Postojni so organizirali peto poklicno tržnico za 
osnovnošolce in njihove starše. Ambasadorji naše šole so predstavili dejavnosti na šoli 
in programe slaščičar, vrtnar, gastronomske in hotelske storitve, kmetijsko-podjetniški 
tehnik, naravovarstveni tehnik. 
 

 
 

https://www.facebook.com/BIOSNG/photos/a.1032664326749532/2531141736901776/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD9qpVPMzniQl7RNOmIwcembllWjXaP3P4AwJpqZAvEvGPYza0TGqw0PtfqgBvJ3x8Ys9FRUmZrOcP_aHila-Xtz6LIyB2lu2fLzuSi3xUU4nlnzlIQ2MkWsbP9meb7OUd8-Xcx4MSHpWVa6p6cwv9BYqtOJXQtJBQFc17tOr1MC8e5X2NDHx0qi--rVVR4Vdj7hL721fpbJznr2Azz--6QzXrKzl1KWqr-0KtrYZJ3pAU1fyztk5DnN4F8Qc95B-H9VmnqEluu4UiPEHDgOB2TOtdLvlEg8bhVOv6HuP0F_pW-9s5Hqe6NguTBoXiXgtFXSP4c4L8wNGixrO-8KBYo2mqs&__tn__=-R
https://www.facebook.com/BIOSNG/photos/a.1032664326749532/2531141736901776/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD9qpVPMzniQl7RNOmIwcembllWjXaP3P4AwJpqZAvEvGPYza0TGqw0PtfqgBvJ3x8Ys9FRUmZrOcP_aHila-Xtz6LIyB2lu2fLzuSi3xUU4nlnzlIQ2MkWsbP9meb7OUd8-Xcx4MSHpWVa6p6cwv9BYqtOJXQtJBQFc17tOr1MC8e5X2NDHx0qi--rVVR4Vdj7hL721fpbJznr2Azz--6QzXrKzl1KWqr-0KtrYZJ3pAU1fyztk5DnN4F8Qc95B-H9VmnqEluu4UiPEHDgOB2TOtdLvlEg8bhVOv6HuP0F_pW-9s5Hqe6NguTBoXiXgtFXSP4c4L8wNGixrO-8KBYo2mqs&__tn__=-R
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Sreda, 30. januar 2019 
Regijsko tekmovanje dijaških domov v malem nogometu 
Dijaški dom Škofijske gimnazije Vipava je gostil regijsko tekmovanje dijaških domov 
Severnoprimorske regije. Naši dijaki so pod vodstvom Ksenije Pervanje dosegli 3. 
mesto. 
 
 
FEBRUAR 
 
Petek, 1. februar 2019 
GAST – sejem okusov (3. GH) 
Dijaki 3. letnika programa gastronom-hotelir smo obiskali GAST – sejem okusov. To 
je sejem, ki vsako leto narekuje trende v gostinstvu in hotelirstvu. Poleg ogleda sejma 
smo se udeležili tudi treh delavnic. Prvo delavnico je vodil mojster slaščic Naser Gashi 
francoske šole La Ganache, ki nas je popeljal v sladki svet suflejev. Mešanje 
brezalkoholnih koktajlov je bila naša druga delavnica. Prvi del delavnice je vodil 
Aleš Ogrin, ki je eden najbolj znanih slovenskih barmanov, leta 2000 svetovni prvak v 
mešanju koktajlov. Drugi del pa barmanka Draga Tepeš – letošnja podprvakinja v 
mešanju brezalkoholnih koktajlov. V tretji delavnici nam je podjtje Makabo predstavilo 
pripravo sladoledne torte. 
Z nami sta bili učiteljici Cvetka Jandrić in Andrejka Pisk Rutar, ki sta ekskurzijo tudi 
organizirali. 
 

 
 
Četrtek, 7. februar 2019 
10-letnica šolskega pevskega zbora 
Ob slovenskem kulturnem prazniku je šolski pevski zbor Biotehniške šole praznoval 
10-letnico delovanja, ki ga je obeležil s koncertom v Kulturnem domu Nova Gorica. Vsa 
ta leta zbor vodi profesorica Nežka Černe Gec. Poleg zbora in skritih glasbenih talentov 
Biotehniške šole so na koncertu sodelovali še: Pevski zbor Gimnazije Nova Gorica pod 
vodstvom Staše Peršolja Bučinel, David Šuligoj, Manica & Manuela Kodelja, Klemen 
Žigon, sestre Kobal, bivši dijak Urban Vidmar in otroci naših učiteljev.  
V preddverju Kulturnega doma je bila na ogled razstava slik in fotografij naših dijakinj 
in dijakov. 
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Četrtek, 7. februar 2019 
Soba varne vožnje ŠCNG, obisk Goriške knjižnice (1. KT, 1. NT) 
Na Šolskem centru smo si ogledali sobo varne vožnje in muzej Tomosovih motociklov, 
ki ga je postavil zbiratelj, profesor Miran Mozetič. V okviru projekta Rastem s knjigo 
smo obiskali tudi Goriško knjižnico Franceta Bevka in v dar dobili knjigo Suzane 
Tratnik Noben glas. 
 

 
 
 
Petek, 15. februar 2019 
Panovec, odstranjevanje invazivnih rastlin (3.NT)  
V akciji, ki sta jo organizirali družba Slovenski državni gozdovi (SiDG) in novogoriška 
enota Zavoda za gozdove Slovenije, so sodelovali še naši dijaki naravovarstvenega 
tehnika. Osredotočili so se na zatiranje štirih lokalno najbolj agresivnih invazivnih vrst, 
in sicer navadne mahonije, ozkolistne oljčnice, lovorikovca in pavlonije. 
 

 
(Foto: https://www.primorske.si/primorska/goriska/skupaj-nad-invazivne-tujerodne-vrste) 

 
Petek, 15. februar- sobota, 16. februar 2019 
Informativni dan za vpis v srednje šole 
Bodočim dijakom smo prikazali naše delo pri pouku, pri praksi, seznanili z interesnimi 
dejavnostmi, PUD-om, možnostjo bivanja v dijaškem domu ter podrobno predstavili 
izobraževalne programe in poklice, za katere izobražujemo. Letos je bil predstavljen 
tudi nov poklicni program, gospodar na podeželju. 

https://www.primorske.si/primorska/goriska/skupaj-nad-invazivne-tujerodne-vrste
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Petek, 15. februar 2019 
Nova številka šolskega časopisa Puls 
Ob informativnem dnevu so dijaki izdali letošnjo številko šolskega glasila Puls, v 
katerem so predstavili svoje talente  in opisali kako preživljajo svoj prosti čas. Največja 
zasluga za izdajo glasila gre urednici Veroniki Šinkovec iz 3. NT. 
 

 
 
Ponedeljek, 18. februarja 2019 
Srečanje šolskega bralnega kluba 
Člani bralnega kluba smo se zopet sestali v knjižnici. Tokrat smo premlevali, debatirali 
in si izmenjavali mnenja o Formanovi knjigi Če ostanem. Tako kot vedno, smo se 
posladkali z odličnimi šolskimi piškotki, kavico, kakavom. 
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20. februar 2019 
Šolsko tekmovanje Poliglot 
Na šolskem tekmovanju v znanju angleščine Šolskega centa Nova Gorica so se odlično 
izkazali tudi dijaki Biotehniške šole. Bronasto priznanje Poliglot za strokovne, tehniške 
in poklicno-tehniške šole so dosegli dijaki: Tadej Bratož (5. ŽT), Maxinne Čopi (5. ŽT), 
Markovič Nejc (5. ŽT), Manca Sirk (5. ŽT). Bronasto priznanje Poliglot 3 za poklicne 
šole sta dosegla dijaka: Robin Martinčič (2.S) in Nik Vogrič (3.V) 
 
MAREC 
 
Sreda, 6. marec 2019 
Zimski športni dan 
Dijaki so sami izbirali med različnimi dejavnostmi. Smučali so na Črnem Vrhu pri 
Cerknem. V športnem centru Magma X so se preizkusili v bowlingu, fitnessu in 
spinningu, v Mavrici pa so preizkusili kegljanje, fitness in borilne veščine. V Ljubljani 
so drsali ali plavali v Atlantisu, v Bohinjski Bistrici pa so uživali pri krpljanju in raftanju 
na snegu. 
 
 
Ponedeljek, 4. marec 2019 
Delavnice Vozimo pametno (3. KT, 3. NT, 3. GH, 3. S, 3. V) 
Tudi letos smo za vse tretje letnike naše šole v okviru projekta Zdrave šole organizirali 
delavnice VOZIMO PAMETNO. Dijaki so poslušali predavanja o kulturi vedenja v 
prometu, o ključnih dejavnikih tveganja v prometu, spodbujanju vožnje s 
spremljevalcem in informacije o pridobitvi vozniškega dovoljenja. Praktično pa so bile 
prikazane vsebine prometne varnosti na demonstracijskih napravah – prikaz naletne 
teže, sila varnostnega pasu ob trku … Delavnice so bile zanimive predvsem zaradi 
izkušenjskih pričevanj policista, invalida, gasilca ter praktičnih prikazov. 
 

 
 

Sobota, 9. marec 2019 
Državno tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
Na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje v Ljubljani, so naši dijaki Luka 
Kavčič (2. KT), Maruša Komljanec (2. S), Ana Kavčič (2. S) in Kaja Brezavšček (4. NT) 
prejeli zlata priznanja. Anja Puc (2.S) je prejela srebrno priznanje. 
 

https://www.facebook.com/BIOSNG/posts/2611402832208999?__xts__%5B0%5D=68.ARC2PoS1IJ-1bZa9CkO1miCurbhrSbuqxbjXKhzTvDA3G6BTJtXQeefqUBQC_w0aRl-raZnsrczeQjqBCbPtF9lKIea-IA42zCH5scZKlnbjLszk9PhddN28mFrZQEqFNaKDy1_pU8qJBYWC73VIQNTPnlGP5A4Rc8MW4eHyRffcc2G4nzPeDpfmy_IVxAlwmNdUT7HpCizFTGilGFA0fuJV23UShIpFmlLgUd-aIKFeGSYstbLCx9Jzvjz6OzaCLlEZ-0ZtHJw0M6aNopl2JTa2BBupPI-hK9SPUoeWU8TIpMMcXpsQC7qCpFX1lwga9tryi7h-iMQ1CO7CUrOY4f7e1L49&__tn__=-R
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Torek, 12. marec 2019 
Strokovna ekskurzija slaščičarjev v  Gradcu (1. S, 2. S)  
Slaščičarji  1. in 2. letnikaso smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Gradec. Pot nas 
je vodila po pokrajini Vulkanland do svetovno znane čokoladnice Zotter, kjer smo si 
ogledali film, spoznali proizvodnjo čokolade in se navduševali nad raznovrstnimi 
čokoladnimi izdelki, katere smo tudi degustirali. Možnost smo imeli okušati 300 
različnih okusov čokolad med drugim tudi z okusom rib, ščurkov in še veliko drugih 
zanimivih okusov. Od tu smo nadaljevali izlet proti Gradcu. Na poti smo se ustavili pri 
zelo zanimivem hotelu, ki je tudi ambasador regije Vulkanland. Zanimiv je zaradi tega, 
ker je v celoti vpet v hrib in tu strežejo z izključno doma pridelano hrano, saj je zelo 
ekološko naravnan. V Gradcu smo se sprehodili na grič Schlossberg, kjer smo si 
ogledali srednjeveški stolp z uro in gotsko stolnico. Sledil je še ogled starega mestnega 
jedra v mestu Gradec, malo prostega časa in nato pot proti domu. 
 

 
 

 
 
Sreda, 13. marec 2019 
Delavnice za osnovnošolce 
Našo šolo so obiskali učenci 8. in 9. razreda OŠ Kozara. Ogledali in spoznavali so način 
kisanja zelja, v delavnici "Hladni prigrizki" pa so v sodelovanju z našimi dijaki 
oblikovali okusne malice. 
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Četrtek, 14. marec 2019 
Projekt Glocal  Gourmet   
Na prvem, pomladnem izzivu so na šolskem posestvu kuhali priznani kuharji iz Hitove 
Perle in italijanski chef Emanuele Scarello (Agli Amici, Videm, 2*Michelin). 
Pripravljali so prepoznavne goriške jedi, rdeča nit pa je bil šolski ohrovt. 
 

 
 
Petek, 15. marca 2019 
Sejem Flora v Celju 
Na sejmu Flora v Celju je potekalo tekmovanje cvetličarjev, ki se ga je udeležil tudi naš 
dijak Marko Jazbec iz 3. V in izdelal izvrstno kreacijo. 
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Petek, 15. marec 2019 
Naravovarstveniki na okoljskem štrajku (3. NT, 4. NT) 
Dijaki programa naravovarstveni tehnik smo se udeležili "Okoljskega štrajka" na 
Kongresnem trgu v Ljubljani. S tem smo podprli deset zahtev stavkajočih (za 
razogličenje Slovenije, spodbujanje zelenih delovnih mest, razvoj trajnostne in ljudem 
prijazne proizvodnje ter potrošnje itd.). S Kongresnega trga smo šli s transparenti pred 
parlament; tam se je štrajk zaključil. 
 

 
 
 
15. marec – 8. april 2018 
Tekmovanje slaščičarjev za Zlati makron 
Zlati makron je nagrada Francoskega inštituta za najbolje ocenjeno francosko slaščico. 
Letos je na natečaju Macaron d'Or sodelovalo 22 osnovnih in srednjih šol iz Slovenije. 
Naša dijakinja Leja Wolf (2. S) je pod mentorstvom profesorice Mateje Florjančič, za 
svojo slaščico "Tarte au chocolat pistache" (Pie of love) prejela nagrado v najvišji 
kategoriji.  
 
 

      
 
 
 
16. marec 2019 
Maturantski ples 
Dijaki zaključnih letnikov so se zavrteli na maturantskem plesu, ki so ga sami 
organizirali v šolski telovadnici. 
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Sreda, 20. marec 2019 
Strokovna ekskurzija, Notranjski regijski park (1. NT, 2.NT, 3. NT) 
Pot  nas je tokrat vodila v Notranjski regijski park, kjer smo si najprej ogledali Križno 
jamo. Med kraškimi jamami je znana v svetovnem merilu zaradi podzemnih jezer, 
živalske pestrosti jamskih živali in ostankov kosti jamskega medveda. Po jami smo se 
peljali tudi s čolni. Nato smo se zapeljali do Cerkniškega jezera. Cerkniško jezero je  
skupaj z Rakovim Škocjanom in Križno jamo, razglašeno za mednarodno pomembno 
mokrišče – Ramsarsko območje, zaradi pomena za življenje ogroženih ptic pa še 
za Natura 2000 območje. Opazovali smo ptice in spoznavali naravne vrednote tega 
območja.  
 
 
Četrtek, 21. marec 2019 
Maturantje Biotehniške šole na krvodajalski akciji 
Dijaki zaključnih letnikov so svojo predmaturitetno zrelost dokazali z udeležbo na 
krvodajalski akciji, ki je potekala v šempetrski bolnišnici.  
 
 

 
 
 
 
Petek, 22. marec 2019 
Uporabnica  
Eden od načinov ravnanja z odrabljenimi stvarmi je ponovna uporaba le-teh. Tako 
prispevamo k zmanjšanju onesnaženja okolja, prevelikemu nastajanju odpadkov in s 
tem tudi škodljivih snovi. S ponovno uporabo pa tudi prihranimo na energiji za 
proizvodnjo novih stvari, posledično tudi ohranjamo naravo. 
V petek, 22. 03. 2019, smo dijaki 4. NT organizirali uporabnico, na kateri poteka 
izmenjava odrabljenih predmetov. Predmete, kot so knjige, obleke, otroške 
igrače, CD–ji, … smo čez teden zbirali v šolski knjižnici in jih potem razstavili v učilnici, 
kjer so jih dijaki in profesorji lahko za simbolično ceno kupili. Kot vsa prejšnja leta smo 
zbrali kar nekaj zanimivih reči, ki smo jih uspešno tudi prodali. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kra%C5%A1ka_jama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezero
http://notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/rakov-skocjan
http://notranjski-park.si/narava/naravne-znamenitosti/krizna-jama
http://www.notranjski-park.si/ramsar
http://www.natura2000.si/
https://www.facebook.com/BIOSNG/photos/a.1032664326749532/2632786510070631/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDExf7DD6q5SqF8gJBmpdQyeRCoH3eQhE_BBN-k_L64Sz3-r-su4G-IAF06AHSmWlMd-JM-1vFxoxTVgMHB-Zzecm1hUNGnopU9Vz73SttXrg_BtLDPmfoC69gYDCQQUBJHbATwFRZALhjLdF37blruopgd84h1WEPJ8gxX2mccxrTItjTso18U5aBusfRq4i0qYCuKS93u_kpyFCvaTJqu4IqziFf0L92MwSZb-cIn-MwY5V5_SJ8kR0V0Mh4cBnKw8tZl-t_BC0pYsgLpjZohe9TfaynjQGMvSGGReAKlB2079JTPoWcX7AbVeGr-zcr3pH5peDQD0ixP90voxX7gdafc&__tn__=-R


 

45 
 

PESNIŠKO POVABILO: 
Uporabnica vsako leto prihaja, 
šara stara s tem veselo odhaja, 

stvari neuporabne k nam prinesi, 
uporabne s seboj domov odnesi. 

 
Drug za drugega, eden za vse, 
vsako se leto priložnost odpre! 
Dijaki smo tudi letos se zbrali 

in naše omare polne šare oprali. 
 

(Kaja Brezavšček) 
 
 
 
Petek, 22. marec 2019 
Delavnice Borov gozdiček, Svetovni dan voda (2. NT, 4. NT) 
V okviru Svetovnega dneva voda so se dijaki naravovarstvenega tehnika udeležili 
različnih delavnic v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Udeležili so se ornitoloških 
delavnic, delavnic o vodnih makrofitih (rastlinah), dvoživkah, ribah, vodnih 
nevretenčarjih in drugih organizmih vezanih na vodni habitat. 
 
 
Ponedeljek, 25. marec in torek 26. marec 2019 
Film Čudo (1. GH, 1. V, 2. GH, 2. PB, 2. V, 1. S, 2. S, 1. PB) 
Dijaki so si ogledali film Čudo. Film spodbuja k razmišljanju o drugačnosti, o nasilju 
nad drugačnimi, poziva k strpnosti in sprejemanju. Pred predstavo so dijaki 1. GH, 1.V 
in 1. S v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka. 
 
 
Torek, 26. marec 2019 
Obisk slaščičarjev v slaščičarni hotela 
Perla (2. S) 
Dijaki 2. letnika programa slaščičar smo 
obiskali novogoriško Perlo, kjer so nas 
prijazno sprejeli v njihovi slaščičarni. Vodja 
slaščičarne Erik Črnigoj, ki je bil tudi dijak 
naše šole, nam je pripravil delavnico izdelave 
pralinejev, v kateri smo se preizkusili tudi mi. 
Razkazali so nam tudi vse njihove restavracije 
in nas prijazno postregli. Veselimo se 
sodelovanja z njimi tudi v bodoče. 
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Sreda, 27. marec – četrtek, 28. marec 2019  
Strokovna ekskurzija na Štajersko in v Prekmurje (4. ŽT, 5. ŽT) 
Dijaki živilsko prehranskega tehnika so bili na strokovni ekskurziji na Štajerskem in v 
Prekmurju. Občudovali so, kako izvirni, podjetni in prijazni so podjetniki, gostinci in 
kmetje na področju živilstva in prehrane. V Žalcu so si ogledali biotehniški laboratorij 
in prototip pivovarne, v Galiciji so obiskali kmečki turizem in si ogledali predelavo 
mleka, v Gornji Radgoni izdelavo penečih vin, v Radencih pa zdraviliški hotel. 
Naslednji dan so občudovali tropski vrt orhidej v Dobrovniku ter Plečnikovo cerkev v 
Bogojini. V Renkovcih so obiskali kmetijo Lušt in si ogledali pridelavo paradižnika. 
Ekskurzijo so zaključili z obiskom šunkarne Kodila v Markišavcih. 
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Sreda, 27. marec 2019 
Žička kartuzija in Logarska dolina (1. GH, 2. GH, 3. GH) 
Na ekskurziji po Zgornji Savinjski 
dolini so si dijaki programa 
gastronom-hotelir v Žičah 
najprej ogledali Žičko kartuzijo in 
kartuzijansko zeliščno lekarno 
Viva sana, kjer so degustirali 
zeliščne napitke. Obiskali so  
Gastuž, najstarejšo in še delujočo 
gostilno v Sloveniji, ki pripravlja 
domačo, tradicionalno hrano ter 
Otakarjevo peninsko klet. Pot so 
nadaljevali do okolice Žalca, kjer 
so obiskali kmetijo Podpečan, 
katere glavna dejavnost je prireja 
mleka in sirarstvo. V Logarski 
dolini so se sprehodili do slapa 
Rinke ter se polni vtisov v večernih urah vrnili domov. 
 

 
Sobota, 30. marec 2019 
Državno tekmovanje Poliglot 3 
Na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli ŠC Kranj je potekalo 10. jubilejno 
tekmovanje iz angleškega jezika za poklicne šole Poliglot 3. Tekmovanja se je udeležil 
tudi Nik Vogrič, dijak 3. V razreda. 
 
 
Šempas, 31. marec – 1. april 2019   
13. Festival vin in oljčnega olja – zlata medalja za šolsko oljčno olje 
Na 13. Festivalu vin in oljčnega olja Šempas so udeleženci degustirali tudi šolsko vino. 
Za šolsko oljčno olje pa smo prejeli zlato medaljo, ki ga podeljuje Goriško oljkarsko 
društvo. 
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APRIL 
 
Petek, 5. april 2019 
Državno tekmovanje Etnološke in kulinarične posebnosti slovenskega 
podeželja – zmaga za živilke 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je v sodelovanju s Centrom biotehnike in 
turizma Grm Novo mesto 5. 4. 2019 pripravila že 21. državno tekmovanje Etnološke in 
kulinarične značilnosti Slovenije. Tokrat so izbrali naslov Uporabnost ostankov hrane. 
Našo šolo so na tekmovanju zastopale dijakinje 4. letnika živilsko prehranskega 
tehnika: Tija Božič, Teja Humar in Nuša Zorn pod vodstvom mentoric Janje Bavčar in 
Tanje Malik. 
V kategoriji srednješolcev so komisijo najbolj prepričale naše dijakinje z nalogo, 
predstavitvijo ter pripravljeno mizo in tako osvojile 1. mesto. 
 

 
 
 

Sobota, 6. april 2019 
Državno tekmovanja iz angleščine Poliglot 
Na Šolskem centru Celje je potekalo tekmovanje iz znanja angleškega jezika Poliglot za 
srednje tehniške šole, ki se ga je udeležilo sedem dijakov ŠC Nova Gorica. Iz naše šole 
se ga je udeležil dijak Tadej Bratož (5. ŽT) in osvojil srebrno priznanje. Čestitke Tadeju 
in mentorici Petri Grmek. 
 
Ponedeljek, 8. april – petek, 12. april 2019 
Poljska – mednarodno šolsko športno tekmovanje 
Tudi letos se je naš Šolski center udeležil 19. mednarodnega športnega turnirja, ki se je 
tokrat odvijal na Poljskem, v mestu Grodzisk Mazowiecki, ki leži slabih 40 km vzhodno 
od Varšave. Poleg sodelovanja na turnirju so si ogledali koncentracijsko taborišče 
Auschwitz – Birkenau ter Varšavo, glavno mesto Poljske. Na turnirju so sodelovali z 
ekipami iz desetih različnih šol iz Španije, Francije, Italije, Poljske, Avstrije in Hrvaške. 
Na turnirju so sodelovali tudi dijaki Biotehniške šole: Gašper Simčič Zuljan (4. KT), 
Mark Mozetič (3. KT), Bernard Terpin (3. KT), Patrik Gašparin (3. KT), Tjaša Kofol (3. 
NT), Ema Bizjak (3. NT), Andreja Winkler (3. NT), Ruben Krpan ( 5. ŽT), Nicol Gec (5. 
ŽT), Maja Zuljan (1. NT), Karin Košuta (1. NT), Lea Škodnik (1. NT) 
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Sreda, 10. april 2019 
Rogla, Domijada 2019 
Dijaki in dijakinje dijaškega doma so se 
v sredo, 10. 4. 2019 udeležili 57. 
Domijade na Rogli. Kaja Brezavšček (4. 
NT) je prejela srebrno priznanje na 
likovnem natečaju Svet in jaz v 2030. 
Naslov njenega likovnega izdelka pa je 
Ples z danes na jutri. Kaja Brezavšček 
(4. NT), Anja Puc (2. S) in Maruša 
Komljanec Ban (2. S) so s svojimi 
prispevki sodelovale na literarnem 
natečaju. 
Kaja Brezavšček (4. NT), Nejc Kemper, 
Teo Gajšak (2. NT), Jakob Kurinčič (2. 
NT), Peter Černuta (1. KT) ter 
vzgojiteljica Ksenija Pervanje pa so 
sodelovali tudi v teku dijaških domov.  
 

 
 
 
 
 
 
Četrtek, 11. april – petek, 12. april 2019 
Strokovna ekskurzija na Južno Tirolsko (2. KT, 3. KT, 4. KT) 
 
Obiskali so kmetijsko šolo in raziskovalni center v Laimburgu, kjer so jim predstavili 
vinogradniške in sadjarske dejavnosti na Južnem Tirolskem. Ogledali so si sadjarsko 
zadrugo, sadovnjak, muzej sadjarstva ter visokogorsko živinorejsko kmetijo s 
proizvodnjo sira.  
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Torek, 16. april 2019 
Delavnice za osnovnošolce 
Našo šolo so obiskali učenci 8. razreda OŠ Miren. Ogledali in sodelovali so na več 
različnih delavnicah. Ogledali in spoznavali so način kisanja zelja. Seznanili so se z 
bakterijo Lactobacillus, ki je prilagojena življenju v mleku in zaradi katere se mleko 
lahko spremeni v jogurt. V slaščičarski delavnici so pekli sadno pecivo. Prepoznavali so 
tudi zelišča, njihovo uporabnost, pogledali kako se sušijo. Nazadnje so skuhali zeliščni 
čaj in ga seveda tudi popili. 
 
 
Torek, 16. april 2019 
Zimski športni dan (1. PB) 
Za drugi športni dan so se dijaki 1. PB peš odpravili v Novo Gorico, kjer so se preizkusili 
v kegljanju.  
 
 
Sreda, 17. april 2019 
Strokovna ekskurzija, Kobarid (1. PB, 2. PB) 
Najprej smo si ogledali muzej sirarstva Kobarid in imeli pokušino izdelkov mlekarne 
Planika. Nato smo imeli voden ogled muzeja 1. svetovne vojne v Kobaridu. Za tem smo 
se povzpeli nad Kobarid in si ogledali italijansko kostnico. Od tam do slapa Kozjak smo 
se odpravili peš in pogumno prečkali viseči most čez reko Sočo. 
 
 
Petek, 19. april 2019 
Zaključek bralne značke 
Na Biotehniški šoli poteka bralna značka ŠC bere v slovenščini in angleščini. Na ta 
način šolska knjižnica skrbi za promocijo in popularizacijo branja. Dijaki so lahko 
izbirali med romani iz več vsebinskih sklopov. Bralna značka se je zaključila konec 
aprila z ogledom filma za vse sodelujoče dijake. V gledališki dvorani nove telovadnice 
v Novi Gorici so si ogledali film Kapitan fantastični, ganljivo dramo o nekonvencionalni 
družini, ki mora zapustiti svoj dom sredi ameriške divjine, da bi zaživela v svetu, v 
katerega ne verjame. Za uspešno sodelovanje so dijaki prejeli tudi priznanje. 
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Petek, 19. april 2019 
Tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik 
Dijaki in mentorica so se udeležili svečane podelitve priznanj s tekmovanja Slovenščina 
ima dolg jezik - Književnost na filmu 7, kjer so prejeli srebrno priznanje. 
Dijaki Biotehniške in Elektrotehniške in računalniške šole so pesem Franeta 
Milčinskega Ježka N. N. in črna pega čez oči prenesli v filmski jezik, glavni lik pa 
postavili v vsakdanje srednješolsko okolje. 
Pod mentorstvom Nežke Černe Gec in Aleša Štrancarja sta film posnela, montirala in 
režirala Filip Sluga in Dani Drakulić (ERŠ), igrali pa Nik Vogrič (3. V), Anja Puc (2. S), 
Tina Hočevar (3. KT) in drugi. 
V komisijah, ki sta ocenjevali filme, sta med drugimi sodelovala pisatelj in pesnik 
Andrej Rozman Roza in filmski režiser Miha Hočevar, ki je na fotografijah z našo 
(okrnjeno) ekipo. 
  

   
 

 
 
Petek, 19. april 2019 
Obisk hidroelektrarne Plave1 in Doblar na reki Soči (4. NT) 
Naravovarstveni tehniki smo obiskali hidroelektrarni Plave1 in Doblar na reki Soči. 
Najprej smo si ogledali HE Plave1, ki je bila zgrajena leta 1940. Pred elektrarno stoji 
kaplanova turbina, izdelana leta 1939. V notranjosti, ki je vkopana v hrib, so nam 
predstavili delovanje elektrarne, nato pa smo si ogledali še turbine, ki se nahajajo pod 
nivojem same reke. Na poti do HE Doblar smo se ustavili še pri akumulacijskem jezu v 
Ajbi, katerega vodo izkoriščata HE Plave 1 in HE Plave 2. 
Ekskurzija je bila zanimiva in poučna. Človek, ki pride do električne energije le s 
pritiskom na stikalo, si delovanje elektrarne težko predstavlja. 
Jure Bratina, 4. NT 
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Petek, 19. april 2019 
Panovec, pogozdovanje (2. NT) 
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Nova Gorica so dijaki naravovarstvenega tehnika 
v parku Panovec zasadili več kot 100 dreves. Na bolj mokrotnem predelu smo zasadili 
črne jelše, opazovali laško žabo, ki je vključena v NATURO 2000, opazili smo tudi 
bukovega kozlička, ki ravno tako sodi med zavarovane vrste. 
 
 
Ponedeljek, 22. april – petek, 26. april 2019 
Europea wine championship 

V tednu pred prvomajskimi počitnicami (22. - 26. 4. 2019) smo se udeležili 
mednarodnega tekmovanja EUROPEA WINE CHAMPIONSHIP v Luksemburgu. To je 
bilo že 14. tekmovanje iz vinogradništva in vinarstva v organizaciji združenja Europea, 
katerega smo se udeležili. Ekipo so sestavljali: dijaka Gašper Furlan in Kristjan Zalatel 
iz 4. KT ter mentor Aleš Makuc. V treh dneh tekmovanja sta se dijaka preizkusila v 
teoretičnem in praktičnem znanju iz različnih kategorij (Wine growing, Wine making, 
Wine tasting, Team contest, Special award Luxembourg), mentor pa je sodeloval kot 
sodnik. Tekmovanje je potekalo v angleškem jeziku. 
Ob samem tekmovanju smo tudi spoznavali vinogradniške in vinarske značilnosti 
doline Mozele v Luksemburgu, zgodovino nastanka Evropske unije v Schengenu in 
mesto Luksemburg. Tekmovanje se je končalo z gala večerjo na luksuzni ladji ter z 
razglasitvijo rezultatov. Kot ekipa sta dijaka dosegla 16. mesto med 32 ekipami. 
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Torek, 23. april 2019 
Strokovna ekskurzija, Škocjanski zatok ( 2. NT, 3. NT, 4. NT) 
Naravovarstveniki so obiskali naravni rezervat Škocjanski zatok v bližini Kopra, ki 
velja za največje brakično (polslano) mokrišče pri nas. Tu prebiva kar 41 % pri nas 
živečih vrst dvoživk in plazilcev, 55 % ptic ter 36 % sesalcev. Posebnost zatoka so 
muljasti in peščeni poloji, kjer uspevajo slanuše – rastline, prilagojene rasti na slani 
podlagi. 
 
Sreda, 24. april 2019 
Kros za dijaške domove zahodne Slovenije 
Dijaki našega dijaškega doma so se udeležili krosa za dijaške domove zahodne 
Slovenije, ki ga je organiziral Dijaški dom Ajdovščina. Teo Gajšak (2. NT) je dosegel 
odlično 2. mesto, pridno pa sta se borila tudi Kaja Brezavšček (4. NT) in Jakob 
Kurinčič (2. NT).  
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Sreda, 24. april 2019 
Gledališka predstava Realisti (1. KT, 1. NT, 2. KT, 2. NT, 3. KT, 3. NT, 4. 
KT, 4. NT, 5. ŽT) 
V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so si dijaki ogledali predstavo Realisti 
v izvedbi SNG Nova Gorica. Realisti nam skozi smeh kažejo realnost, ki je kaotična, 
polna tesnobnosti in zaskrbljenosti, toda hkrati dokazujejo, da dokler se lahko še 
smejemo lastnim slabostim in zmotam, ni še vse izgubljeno. 
 
MAJ 
 
Sreda, 8. maj 2019 
Terenske vaje, Tolminska korita ( 3. NT) 
Z dijaki 3. letnika naravovarstveni tehnik smo si v okviru praktičnega pouka varstvo 
naravnih vrednot ogledali Tolminska korita.  To območje predstavlja  najnižjo in 
verjetno najlepšo vstopno točko v Triglavski narodni park. Krožna pot nas je vodila  
skozi divja korita Tolminke in Zadlaščice, ki se med seboj zlijeta v edino sotočje v 
koritih na ozemlju Slovenije. 
 
 
Torek, 14. maj 2019 
Tekmovanje Konzorcija Biotehniških šol Kulinarična dediščina – uživam 
tradicijo 
V Ljubljani je potekalo tekmovanje Konzorcija Biotehniških šol. Letošnja tema 
tekmovanja je bila Kulinarična dediščina – uživam tradicijo. Dijaki so s svojimi 
predstavitvami in izdelki oživljali dediščino babic in dedkov. Našo šolo so odlično 
predstavljali dijaki Maxinne Čopi, 5. ŽT (v kategoriji kulinarika), Mojca Volk, 3. GH in 
Selma Mešinović, 1. GH (obe v kategoriji vizualna umetnost) ter Jakob Kurinčič, 2. NT 
(v kategoriji fotografija). Maxinne je skuhala tri vrste štrukljev – kobariški štrukelj, 
bovški kraf in skutni štrukelj. Mojca in Selma sta pripravili pogrinjka na temo trgatev 
in pomlad. Jakob pa je s fotografijo kuhanja polente pometel z vso konkurenco in prejel 
prvo nagrado. 
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KUHANJE POLENTE (Foto: Jakob Kurinčič) 
 
 

Haiku o polenti: 
 

Rešena pozabe 

ujeta v sodobne lonce 

vrednost njena zlata. 
 



 

56 
 

Petek, 17. maj 2019 
Spomladanski športni dan (3. GH, 3. V, 3. S) 
Dijaki 3. letnikov poklicnih oddelkov so na spomladanskem športnem dnevu svoje 
sposobnosti preizkusili v adrenalinskem parku v Solkanu. 
 
 
Petek, 24. maj 2019 
Praznovanje 50-letnice kmetijske šole 
Slovesno smo obeležili 50. obletnico kmetijske šole. Prireditev sta povezovala Andreja 
Hauptman in Tomaž Kofol, v kulturnem programu so sodelovali: šolski pevski zbor 
učiteljic in dijakinj pod vodstvom Nežke Černe Gec ob spremljavi Staše Peršolja 
Bučinel (klavir) in Davida Šuligoja (bas), šolski bend dijakov 2. NT (Luka Lemut, Filip 
Černigoj Hrovatin, Zala Novaković, Ema Savič, Petra Ivančič) in solistka Neli Saksida 
(1. NT), recitatorka Tinka Terčon (3. NT), trio harmonikašev (Nejc Ušaj, Timotej 
Lukežič in Andreja Winkler) ter skupina mladih harmonikašev pod vodstvom naše 
nekdanje dijakinje Iris Saksida. 
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Slavnostni govorniki so bili: eden prvih ravnateljev kmetijske šole Hilarij Kosta, 
nekdanja dijakinja (tretje generacije) Dragica Krapež, župan Občine Šempeter-
Vrtojba Milan Turk, direktor Šolskega centra Nova Gorica Miran Saksida, direktorica 
Direktorata za srednje in višje šolstvo Elvira Šušmelj in ravnateljica Biotehniške 
šole Barbara Miklavčič Velikonja. Bilo je slovesno praznično, prijetno družabno in 
kulinarično bogato. 
Dogajanje je v objektiv ujel Aleš Štrancar. 
 
  
Torek, 28. maj 2019 
Delavnice za osnovnošolce 
Našo šolo so obiskali učenci 6. razreda OŠ Vipava. Ogledali in sodelovali so na več 
različnih delavnicah. Spoznavali so način kisanja zelja, vegetativno razmnoževanje 
rastlin, v delavnici »Tla – živ organizem« so spoznavali živi svet v zemlji in njegovo 
koristno funkcijo za rodovitna tla in rast rastlin. V računalniški učilnici so s pomočjo 
interaktivnega določevalnega ključa določali rastlinske in živalske vrste: vrtne ptice, 
drevesa in travniške rastline.   
 
 
JUNIJ 
 
Četrtek, 13. junij 2019 
Srečanje bralnega kluba 
Na zaključnem srečanju letošnjega bralnega kluba smo predstavili vsak svojo najljubšo 
knjigo, tako smo dobili navdih za poletno branje. Izbirali smo domišljijske, romantične, 
resnične zgodbe … To je le dokaz več, da se najde prava knjiga za vsakega izmed nas. 
 



 

58 
 

Četrtek, 13. junij 2019 
Strokovna ekskurzija na obalo (1. KT, 2. KT) 
Na povabilo Fakultete UP FAMNIT v okviru projekta SUSGRAPE smo si ogledali 
vinograde Vinakoper, na Centru Purissima rastlinjake, agroponiko, sredozemski vrt in 
kolekcijski nasad smilja. V vinogradu smo si ogledali meteorološko postajo, ki so jo 
postavili v okviru projekta SUSGRAPE ter različne gojitvene oblike vinske trte. 
Na fakulteti smo se udeležili dveh delavnic SUSGRAPE, in sicer: 
1. Prikaz delovanja platforme, ki sprejema meritve iz meteoroloških postaj ter na 
osnovi meritev in napovedi modelov določa, kdaj so v vinogradu razmere za razvoj 
bolezni ugodne. 
2. Ogled povzročiteljev bolezni vinske trte in škodljivcev pod lupo oz. mikroskopom.  
Za konec pa smo si ogledali še klet Vinakoper. 
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Ponedeljek, 17. junij 2019 
Delavnica opolnoMOČEN kmet (2. KT)    
Tudi dijaki naše šole so sodelovali v projektu opolnoMOČEN KMET, ki ga je 
organizirala Zveza slovenske podeželske mladine in katerega namen je bil 
opolnomočiti mlade podeželane (predvsem kmete) za aktivno participacijo pri 
oblikovanju mladinske politike na področju kmetijstva. 
»Trdno sem prepričana, da smo šola, ki izobražuje dijake za najlepši poklic na svetu 
- za poklic kmeta!« so besede ravnateljice Biotehniške šole Šempeter, ga. Barbare 
Miklavčič Velikonja. 
Delavnice na naši šoli so vodili vodja svetovalne službe KGZ Nova Gorica g. Jožko 
Vončina, predstavnik ZZS g. Matjaž Podmiljšak ter župan občine Renče - Vogrsko g. 
Tarik Žigon. 
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Sreda, 19. junij 2019   
Projekt Glocal  Gourmet 
Poletni izziv je uspešno opravil italijanski chef Francesco Sposito (Taverna Estia, 
Neapelj, 2* Michelin). Tokrat je italijanski chef pri kuhanju uporabil šolska zelišča, 
predvsem meliso.  

 

    

 

 V dar so gostje prejeli zeliščni čaj,  
proizvod iz šolskega zeliščnega vrta. 

 
Četrtek, 20. junij 2019  
Kulinarična delavnica projekta Integralni turistični produkt zeliščarske 
dediščine 
V učni kuhinji in učilnici strežbe je potekala 2. kulinarična delavnica projekta 
»Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine«. Tokrat so v delavnici »Zelišča in 
začimbe v kulinariki« pripravljali slastne jedi z uporabo bazilike, peteršilja in česna. 
Kulinarično delavnico je vodila profesorica Andrejka Pisk Rutar. 
 

Četrtek, 20. junij 2019  
Podelitev spričeval zaključnega izpita 
Poslovila se je še ena generacija slaščičarjev, gastronomov-hotelirjev in vrtnarjev. 
 
Ponedeljek, 24. junij 2019 
Proslava ob dnevu državnosti in zaključku pouka 
 
Petek, 28. junij 2019 
Strokovna ekskurzija zaposlenih na Gorenjsko in Bovško 
Kolektiv Biotehniške šole se je odpravil na športno obarvano ekskurzijo. Po ogledu 
planinskega muzeja v Mojstrani, kjer jih je očaral tudi virtualni pogled z naše najvišje 
gore, so si privoščili počitek ob jezeru Jasna. Sledil je voden ogled nordijskega centra v 
Planici ter vzpon z dvosedežnico na vzletno ploščad planiške velikanke. Pogled v dolino 
je bil veličasten. Na poti proti Vršiču so se ob Ruski kapelici, zgrajeni leta 1917, spomnili 
ruskih vojakov, umrlih ob gradnji ceste čez Vršič. Enkratno druženje so zaključili s 
poznim kosilom v gostišču Sovdat v Bovcu, kjer so se okrepčali s čompami, joto in 
bovškimi krafi.   
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Petek, 5. julij 2019 
Podelitev maturitetnih spričeval 
Poslovila se je še ena generacija naših dijakov. 
Srečno na vaši nadaljnji poti, z lepim spričevalom v roki in s prijetnimi spomini v srcu! 
 

 
 
 

Sreda, 28. avgust 2019 
Sejem Agra v Gornji Radgoni 
Na sejmu AGRA v Gornji Radgoni so šole predstavile projekte. Naša šola se je 
predstavila s projektom Glocal Gourmet, v katerem sodeluje z družbo HIT in s katerim 
želijo promovirati gostinske poklice med mladimi. 
 
Na razstavnem prostoru Konzorcija biotehniških šol Slovenije se je naša šola 
predstavila z oljčnim oljem. Obiskovalcem so bile na voljo 3 različne sorte olja: belica, 
leccino in mešano. 
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Dijaki zaključnih letnikov z učitelji 

 

 

                    


