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UVOD 
 

 

Dragi dijaki, spoštovani starši in sodelavci!   

 

Lepo pozdravljeni in dobrodošli v šolskem letu 2019/2020.   

Pred vami je publikacija, v kateri boste našli informacije o šoli  in njenem delovanju.    

V šolskem letu 2019/2020 je na šoli 355 dijakov, ki se izobražujejo za poklice: 
kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik, 

gastronom-hotelir (kuhar, natakar), slaščičar, vrtnar, gospodar na podeželju in 
pomočnik v biotehniki in oskrbi. V našem dijaškem domu ob šoli biva 108 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 in FB profilu naše šole.    

Dragi dijaki!   

V novem šolskem letu želimo združiti vaše ideje in naše znanje, vašo mladostno 

zagnanost in naše izkušnje, vaš pogum in našo modrost v kombinacijo, ki bo prinesla 
dobro, ustvarjalno delovno klimo in bo zagotovila uspeh.    

Naj bo šolsko leto 2019/2020 prijazno, s čim manj težavami in s čim več lepimi 

trenutki.   

 

Srečno in uspešno. 

 

 

                                                                              Ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja 

(Iz nagovora v Publikaciji 2019/20) 
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Haiku o mladosti:  
 

Mladost ljubiti, 
je ne obžalovati 

ali zapravljati. 
                                                       

Natan Maj Poženel, 2. NT 

 

 

 

Narisala Živa Kostić Križnič, 2. S 
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BIOTEHNIŠKA ŠOLA V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 
 
Biotehniška šola je ena izmed šestih enot, ki sestavljajo Šolski center Nova Gorica. V 
okviru šole deluje tudi dijaški dom. 
 
V šolskem letu 2019/2020 se je na Biotehniško šolo v prve letnike vpisalo 109 dijakov, 
54 deklet in 55 fantov v programe kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI), naravovarstveni 
tehnik (SSI), gastronomske in hotelske storitve (SPI), slaščičar (SPI), gospodar na 
podeželju (SPI), živilsko-prehranski tehnik (PTI), pomočnik v biotehniki (NPI). Vseh 
dijakov na šoli je bilo 355, od tega 167 deklet in 188 fantov. Na šolo je bilo vključenih 
73 dijakov s posebnimi potrebami. 
 
Razdelitev dijakov po statističnih regijah 
 
Dijaki prihajajo na našo šolo iz petih slovenskih statističnih regij. Delež dijakov po 
regijah prikazuje spodnji graf. Našo šolo obiskuje še pet dijakov iz Bosne in 
Hercegovine, štirje iz Severne Makedonije, trije s Kosova ter po en dijak iz Italije, 
Bolgarije in Ukrajine. 
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Oddelki, razredniki in število dijakov v oddelkih 
 

razred razrednik program 
št. 

dijakov 
fantje dekleta 

1.  KT Davis Prinčič 
kmetijsko-podjetniški 

tehnik 
 

16 12 4 

2. KT Metod Štrancar 22 16 6 

3. KT Severin Drekonja 28 18 10 

4. KT Janja Barber Rojc 16 12 4 

      82 58 24 

1. NT Davis Prinčič 

naravovarstveni tehnik 
 

10 5  5 

2. NT Karmen G. Čargo 17 9 8 

3. NT Valentina Kobal 12 6 6 

4. NT Klara Levstek 11 3 8 

      50 23 27 

1. GP Nika Lokar gospodar na podeželju 11 9 2 

2. V Tatjana Krašna 
vrtnar 

7 4 3 

3. V Irena Bizjak 9 7 2 

      27 20 7 

1. S Mateja Florjančič 
slaščičar 

 

28 1 27 

2. S Anamarija Kobal 16 4 12 

3. S Mateja Nagode 22 5 17 

      66 10 56 

1. GH Andreja Hauptman 
gastronomske in 
hotelske storitve 

26 17 9 

2. GH Andrejka Pisk Rutar 15 13 2 

3. GH Cvetka Jandrić 19 16 3 

      60 46 14 

1. PB Tanja Malik pomočnik v biotehniki 
in oskrbi 

18 11 7 

2. PB Laura Ušaj 13 12 1 

      31 23 8 

4. ŽT Nadica Vidmar Živilsko-prehranski 
tehnik 

 

25 6 19 

5. ŽT Tjaša Tavčar 14 2 12 

      39 8 31 

skupaj     355 188 167 



5 
 

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) 

Bavčar Janja Živilstvo, slaščičarstvo 
Delavnice, izobraževanje odraslih, članica komisije 
za kakovost, vodja PUZ-a slaščičarstvo, mentorica 
tekmovanj (živilstvo), vodja aktiva živilstvo 

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

Bizjak Klavdija 
Poslovno komuniciranje, 
OND 

Svetovalna delavka v dijaškem domu, delo z dijaki 
s posebnimi potrebami, članica komisije za 
kakovost 

Bratož Kristjan Praktični pouk kmetijstva 
Vodja posestva, vinar in vinogradnik na šolskem 
posestvu,  tečaj VDT, delavnice 

Cej Domen Praktični pouk kmetijstva 
Delovodja na šolskem posestvu, delavnice, skrb za 
živino na šolskem posestvu 

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

Černe Gec Nežka 
Slovenščina, slovenščina v 
stroki, 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 

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 

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, 
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), skrb za garderobne 
omarice 

Hauptman 
Andreja 

Komuniciranje in 
poslovanje, komunikacija 
na delovnem mestu, NZE 

Članica komisije za kakovost, šolske prireditve, 
šolski projekti, mentorica tekmovanj 
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Jandrić Cvetka 
Praktični pouk modulov 
strežbe in kuhanja 

Delavnice, tečaji, pogostitve, izobraževanje 
odraslih, vodja PUZ-a gastronom-hotelir, 
tekmovanja na področju gastronomije 

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 
Pridelava zelenjadnic, 
praktični pouk in KPR 

Nadomeščanje ravnateljice, vodja izobraževanja 
odraslih, delavnice, tečaji, vodja PUZ-a vrtnar 

Kumar Mateja Italijanščina Šolske aktivnosti, projekti, prevodi 

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, vodja komisije 
za kakovost 

Lokar Nika 
 

Moduli vinogradništva, 
sadjarstva, pridelave krme, 
vrtnarstva, DVR, ORP 

Delavnice, tečaji, šolske prireditve, dogodki, vodja 
aktiva kmetijstvo, delo v oljarni, skrb za oljčnik 
 

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) 

Malik Tanja 
Moduli slaščičarstva in 
živilstva in NPI 

Organizatorka PUD za področje živilstva in 
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, projekt 
Zdrava šola 

Miklavčič 
Velikonja Barbara 

Govedoreja 
 

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) 

Pahor Gardi Naravoslovje  

Peršolja Staša Glasbena umetnost Izobraževanje odraslih, šolske prireditve 

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 
za področje kmetijstva in naravovarstva, 
delavnice, izobraževanje odraslih, predavateljica 
višje šole, projekti 
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Prinčič Davis 
Informatika in IKT, 
matematika 

Predsednik sveta zavoda, organizator dela v 
oljarni, izobraževanje odraslih, tečaji, delavnice, 
administrator spletnih učilnic, projekti, mentor 
tekmovanj (matematika), skrb za šolski oljčnik 

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 

Sovdat Martina 
Moduli živilstva in 
gostinstva 

Delavnice, dogodki na šoli, izobraževanje odraslih 

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, izobraževanje odraslih, vodja 
PUZ-a kmetijstvo 

Tavčar Tjaša 
Moduli s področja živilstva 
in gostinstva 

Delavnice, izobraževanje odraslih, ekskurzije 

Ušaj Laura  
Vzgojiteljica v dijaškem domu, skrb za okolico 
dijaškega doma, delavnice 

Vermiglio Robert 
Gospodarjenje z naravnimi 
viri energije 

Projekti 

Vidmar Nadica športna vzgoja  Delavnice, športna tekmovanja, šolske prireditve 

Vrh Makarovič 
Rosana 

Moduli naravovarstva 
 

Delavnice, izobraževanje odraslih,  ekskurzije, 
mentorica tekmovanj, projekti, predavateljica višje 
šole 

Zamar Aljaž Varjenje, kmetijski stroji Popravilo kmetijskih strojev 

Žgavec Bernard Modul gostinstva Vodja gostinstva na Šolskem centru 

 

Ostali delavci šole 
 

ZADOLŽITEV DELAVCI 

Tajništvo 

Skok Makovec 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 in učitelj 
Cej Domen – delovodja, koordinator dela dijakov na šolskem posestvu, 
vodenje delavnic in učitelj 
Rutar Jože – vodenje testiranja naprav za nanos FFS in delavec na posestvu 
Bratož Ingrid – vodja vrtnarske postaje, delavka na posestvu, skrb za izvedbo 
dnevov odprtih vrat 
Konič Andraž - študent  

Kuhinja  

Žgavec Bernard – vodja gostinstva na Šolskem centru 
KUHARJI:  Breščak Tanja, Štrukelj Damjana, Vodopivec Teodor 
POMOČNIKI:   Božič Majda, Kompara Magda, Kretič Damjana, 
Miletić Zora, Mislej Dejan, Perko Mojca, Petrevčič Lea, Škibin Mitja 

Čiščenje 
prostorov 

Vidmar Baša Debora – vodja 
Aličković Hedija, Kovačević Refija, Ramadani Sabrija, Šavli   Suzana 

Vratar Hasanović Selmo  
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DIJAŠKI DOM 

Dijaški dom ima na voljo 108 mest, namenjenih za bivanje dijakom, ki obiskujejo šole 
na Šolskem centru Nova Gorica in druge šole v okolici. Vpisanih je bilo 108 dijakov, 65 
fantov in 44 deklet. 27 je bilo novincev. 69 dijakov je obiskovalo Biotehniško šolo, 38 
je bilo dijakov drugih enot Šolskega centra, 2 sta bila dijaka Gimnazije Nova Gorica. 
Oblikovale so se štiri vzgojne skupine, ki so jih vodili vzgojitelji Vladimir Čopi, Jasna 
Drašček, Alan Sattler in Laura Ušaj. V prostem času se dijaki družijo v skupnih 
prostorih ob namiznem nogometu, TV, kartah in družabnih igrah. 
 
 
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Izobraževanje odraslih je na Biotehniški šoli vodila Tatjana Krašna. V deset programov 
izrednega izobraževanja je bilo vključenih 84 kandidatov. 
 

ŠOLSKO LETO VPISA 2019/2020 
Gastronomske in hotelske storitve (SPI) 21 
Gospodar na podeželju (SPI) 11 
Slaščičar  (SPI) 17 
Mesar (SPI) 4 
Vrtnar (SPI) 9 
Kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI) 4 
Naravovarstveni tehnik (SSI) 2 
Hortikulturni tehnik (PTI) 6 
Živilsko-prehranski tehnik (PTI) 6 
Pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 4 
VSI PROGRAMI 84 

 
 
POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT 
 
K poklicni maturi je v spomladanskem roku pristopilo 50 kandidatov (41 dijakov, 9 
odraslih). Maturo je uspešno opravilo 37 kandidatov (34 dijakov, 3 odrasli). 
V jesenskem roku je maturo opravljalo 11 kandidatov (6 dijakov, 5 odraslih), uspešnih 
je bilo 6 kandidatov (3 dijaki, 3 odrasli). 
Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je bila Janja Barber Rojc. 
 
 vsi opravili 
Spomladanski rok 50 37  
Jesenski rok 11 6 
skupaj 61 43 

 
Zaključni izpit je v spomladanskem roku opravljalo 64 dijakov, 62 jih je bilo uspešnih. 
V jesenskem roku je k zaključnemu izpitu pristopilo 7 kandidatov, vsi so bili uspešni.  
Tajnica šolske komisije za zaključni izpit je bila Petra Grmek. 
 
 vsi opravili 
Spomladanski rok 64 62 
Jesenski rok 7 7 
skupaj 71 69 
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DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE  
 
 
Dijaška skupnost 
 
Mentorica dijaške skupnosti je bila Lidija Kohn, predsednik pa Martin Žbogar, dijak 3. 
KT razreda. Tudi v tem šolskem letu so dijaki aktivno sodelovali v šolskem življenju. 
 
 
Bralni klub 
 
Tudi v šolskem letu 2019/20 je uspešno deloval Bralni klub. Dijaki in mentorica 
Karmen Sirk so se sestajali v knjižnici in razpravljali o prebranih knjigah. Organizirali 
so tri srečanja in gostili pisateljico Anjo Mugerli.  
 
 
Bralna značka 
 
Bralna značka »ŠC bere« je potekala v slovenskem in angleškem jeziku. Knjižničarka 
in profesorji slovenskega ter angleškega jezika so dijake povabili k sodelovanju. Dijaki 
so prebrali po dve knjigi, izbirali pa so med romani iz več vsebinskih sklopov. Žal zaradi 
ukrepov ob epidemiji Covid-19 ni bilo organiziranega ogleda filma za sodelujoče v 
projektu. 
 
 
Šolski pevski zbor 
 
Že enajsto leto na šoli deluje pevski zbor, v katerem sodelujejo profesorice in dijaki.  
Letos je zbor vodila Tina Slapernik Švagelj. Dijaki in dijakinje so nastopali na šolskem 
praznovanju ob dnevu samostojnosti in enotnosti, profesorice pa ob proslavljanju 
okroglih jubilejev sodelavcev in sodelavk. V načrtu so imeli sodelovanje na 
slovenističnih dnevih, ki pa je zaradi koronavirusa odpadlo. 
 
 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) 
 
Organizatorji PUD-a 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. 
 
 
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. Koordinatorka projekta na šoli je bila  
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Tatjana Krašna, usposabljanja sta izvajali Martina Fratnik in Tanja Malik. 
Usposabljanje je uspešno zaključilo pet kandidatk. 
 
 
Tečaj za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (VDT) 
 
V obliki enotedenskih predavanj in delavnic je 34 slušateljev pridobilo 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 s področja kmetijstva (poljedelstvo, varstvo rastlin, ekonomika v kmetijstvu, 
živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo in kmetijski stroji) so opravili trije kandidati. 
Tečaj in izpite je vodila Tatjana Krašna. 
 
 
Testiranje naprav za nanašanje FFS 
 
V vseh primorskih občinah so testirali naprave za nanašanje fitofarmacevtskih 
sredstev. Pregledali so 1050 naprav.  
 
 
Tečaji slaščičarstva in kuharstva 
 
V tem šolskem letu so izvedli tri tečaje iz slaščičarstva in enega iz kuharstva. Tečaje iz 
slaščičarstva je vodila Mateja Florjančič, tečaj iz kuharstva pa Andrejka Pisk Rutar. 
 
 
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).  
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Komisija za kakovost 
 
Tako na Šolskem centru kot na Biotehniški šoli deluje komisija za kakovost. Na 
Biotehniški šoli se je vsak učitelj trudil vključevati smernice za kakovost v pouk in 
razredne ure. Še naprej smo sledili akcijskemu načrtu šole, to je spoštljiva 
komunikacija in medsebojna pomoč. Vodja komisije za kakovost je bila Klara Levstek. 

 

 

PROJEKTI 

LAS (lokalne akcijske skupine) v objemu sonca »Integralni turistični 
produkt zeliščarske dediščine«  
 
Sodelujejo: Andrejka Pisk Rutar, Rosana Vrh Makarovič, Barbara Miklavčič Velikonja 
 
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. 
 
LAS »KUJ.ME« 
 
Vodilni partner v projektu Center tehniške dediščine »Kuj.me« je mestna občina Nova 
Gorica, eden od partnerjev je tudi Biotehniška šola. Projekt je potekal od junija 2018 
do aprila 2020. 
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Cilj projekta je vzpostavljanje novega centra tehniške dediščine. V ta namen bomo na 
Biotehniški šoli dobili nov kontejner, kjer se bodo zbirale naprave, orodja, pripomočki 
in izdelki, ki so se in se morebiti še uporabljajo  za dejavnosti kmetijstva ali obrti. 
 
Mednarodne izmenjave: Erasmus+ 

 

V okviru programov mednarodnih izmenjav ŠC Nova Gorica omogoča vsem 
zaposlenim, da odidejo v tujino z namenom poučevanja, usposabljanja, pridobivanja 
novih izkušenj (job shadowing). Čas izmenjave lahko traja od 2 dni do 2 meseca. 
V šolskem letu 2019/20 se je v tujino odpravilo 5 profesoric Biotehniške šole. 
 
Zdrava šola  
 
Naša šola sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v programu slovenske 
mreže Zdravih šol. Pod vodstvom Alenke Mavrič Čefarin si tim prizadeva 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.  
 
 
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
 
Naša šola se je vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, v katerem 
sodelujejo dijaki 3. letnika naravovarstveni tehnik. Mentorja dijakom v projektu sta 
Andreja Hauptman in Tomaž Kofol. Cilj programa je ozaveščanje mladih o ustroju, 
delovanju in pomenu EU ter spodbujanje aktivnega državljanstva in politične 
participacije kot temeljev evropske parlamentarne demokracije.   
 
Rastem s knjigo 
 
V šolskem letu 2019/20 je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s 
knjigo med srednješolci potekal že deseto leto. V okviru projekta so dijaki prvih 
letnikov obiskali Goriško knjižnico Franceta Bevka in ob koncu obiska so v dar prejeli 
knjigo. Dijaki srednjih strokovnih programov so dobili knjigo Cvetke Sokolov V 
napačni zgodbi, dijaki poklicnih programov Iskanje Eve Damijana Šinigoja, dijaki 
nižjega poklicnega programa pa knjigo Slavka Pregla Geniji brez hlač. Cilj projekta je 
izboljšati motivacijo za branje, povečati obisk v splošnih knjižnicah in promovirati 
mladinska dela domačih avtorjev. V projektu sodelujejo Javna agencija za knjigo RS, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za 
šolstvo, Združenje splošnih knjižnic, Sekcija šolskih knjižnic pri ZBDS ter Društvo 
slovenskih pisateljev. 
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KRONOLOGIJA DOGODKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

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

SEPTEMBER 
 
Kaj so zapisale o nas Slovenske novice 
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Nedelja, 1. september 2019 
Dijaški dom je odprl svoja vrata.  
 

   
 
Ponedeljek, 2. september 2019 
Prvi šolski dan 
Prvi šolski dan v šolskem letu 2019/2020 smo posvetili predstavitvi življenja in dela na 
šoli.  
 
Ponedeljek, 9. september 2019  
Obisk trsnice Vrhpolje (3. KT) 
Dijaki kmetijskega tehnika so obiskali trsnico Vrhpolje. Ogledali so si razstavo 
namiznega grozdja, starih domačih sort in sort iz sadnega izbora. Sprehodili so se skozi 
njihov vinograd, v katerem imajo posajene različne klone sort.  
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Sreda, 11. september – petek, 13. september 2019 
Strokovna ekskurzija po Bavarski in Solnograški (2. NT, 3.NT, 4. NT) 
Letošnjo strokovno ekskurzijo po Bavarski so predlagali in oblikovali dijaki 4. letnika 
naravovarstvenega tehnika. Na ekskurziji so občudovali gorsko vasico Heiligenblut, ki 
leži na 1301 m. n. v. in se nahaja v osrčju nacionalnega parka Hohe Tauern, gotsko 
cerkvico sv. Vincenc. Nadaljevali so po alpsko ledeniški cesti do razgledne točke Kaiser 
Franz-Josefs Hoeche (2362 m. n. v.), od koder je čudovit razgled na okoliške tri-
tisočake. Opazovali so izginjujoči ledenik Pastirica, ki leži ob vznožju Velikega Kleka 
(3797 m. n. v.) in zabavne svizce. Nadaljevali so do vasice Krimml, kjer se v Narodnem 
parku Hohe Tauern nahajajo Krimmlski slapovi, najvišji slapovi v Avstriji. Naslednji 
dan so v Muenchenu obiskali živalski vrt Hellabrunn – naravni rezervat, ki se nahaja 
na mokrišču Isar, BMW Welt – svet  avtomobilov, Olimpijski park, kjer so potekale 
olimpijske igre v Münchnu, mestni trg Marienplatz. Zadnji dan so si v Salzburgu 
ogledali številne znamenitosti: nadškofovsko rezidenco, katedralo, Mozartovo rojstno 
hišo, čudoviti prirodoslovni muzej Haus der Natur ter v Halleinu, obiskali enega 
najstarejših rudnikov soli na svetu. 
 

                                           
            Krimmlski slapovi                                                                       Cerkev sv. Vincenca, v kateri so  
                                                                                                                     shranjene relikvije svete rešnje krvi.              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Razgledna točka Kaiser Franz-Josefs Hoeche (2362 m.n.m) pod Grossglocknerjem 
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Sobota, 14. september 2019 
Bovški maraton 
Tim Zdrave šole in članice Komisije za kakovost Biotehniške šole so za zaposlene 
organizirale "team building", ki se ga je udeležilo deset navdušenih tekačic.  Sodelovale 
so na osem kilometrov dolgem Bovškem maratonu. V odlični družbi ambasadorjev 
teka, zlate olimpijke Urške Žolnir in boksarja Dejana Zavca, so se udeležile teka po 
neokrnjeni naravi, skozi skrite bovške kotičke ob vznožju bovških vršacev.  
 

  
 V odlični družbi Urške Žolnir...                                          … in Dejana Zavca 

 

 
                       Tekačice Biotehniške šole 
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Torek, 17. september – petek 11. oktober 2019 
Razstava Narava gorskega sveta 
V avli naše šole je bila na ogled razstava Narava gorskega sveta, ki jo je pripravil Zavod 
RS za varstvo narave.  Razstavo so redno spremljali aranžmaji naših dijakov vrtnarjev. 
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Četrtek, 19. september 2019 
Projekt Glocal Gourmet 
Tudi letos se nadaljuje mednarodni kulinarični projekt Glocal Gourmet. Na jesenskem 
izzivu je v Perlini restavraciji kuhal italijanski chef iz Bergama s tremi Michelinovimi 
zvezdicami Roberto Cerea. Tudi tokrat je posebno sestavino za kuharski izziv ponudila 
Biotehniška šola. Priskrbela je izvrsten domač jabolčni kis. Slavnemu italijanskemu 
chefu pa je pod prste gledal dijak 3. letnika smeri gastronom-hotelir Nik Mišić, ki je o 
izkušnji dejal: » Navdušujoča izkušnja. Nepozabno in nadvse poučno doživetje, ki ga 
sicer samo v šoli ne bi doživel. Povezava med našo šolo in vrhunskim hotelsko-
gostinskim podjetjem, kot je HIT, je tisto pravo, kar nam mladim utira pot v 
skrivnostni svet vrhunske kulinarike.«  
 

 
Dijak programa gastronom - hotelir Nik Mišić je dobil enkratno priložnost gledati pod  
prste italijanskemu chefu s tremi Michelinovimi zvezdicami Robertu Cerei. 
 
 

        
       Neposredna izkušnja dijakov pri delu z velikimi imeni italijanske kuhinje 
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Torek, 24. september – sreda, 25. september 2019 
Terenske vaje v Triglavskem narodnem parku (3. NT) 
V okviru modulov varstvo naravnih vrednot, vodenja v naravi in tujerodni organizmi 
so dijaki v TNP spoznavali kulturno in naravno dediščino Posočja, njihovo ogroženost 
in možnosti varovanja. Na kmetiji Berginc, kjer redijo edino slovensko avtohtono 
pasmo koz, drežniško kozo, so poskusili lokalno hrano, kobariške štruklje in kozji sir. 
Obiskali so kamp Koren, prvi bio kamp v Sloveniji, slapove na območju Drežnice in 
slapove Loške stene. Seznanili so se s pomenom malih HE na bovškem (Plužna, 
Možnica, Log pod Mangartom) ter s problematiko množičnega turizma in 
načrtovanimi ukrepi glede zmanjšanja njegovih vplivov na naravo. 
 

 
Domače dobrote na kmetiji Berginc 

 

 
  Apnenica, v kateri so včasih kuhali apno 
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  Struga Fratarice, pod 20-metrskim slapom Katedrale 

 
 
 
Četrtek, 26. september 2019 
Projekt Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine 
V okviru projekta je bila na naši šoli organizirana 3. kulinarična delavnica na temo 
zelišča in začimbe v kulinariki, ki jo je s pomočjo dijakov programa gastronom-hotelir 
vodila Andrejka Pisk Rutar. Tokrat so se posvetili drobnjaku in meti. Odziv slušateljev 
je bil zelo deber, zanimanje za uporabo zelišč v kulinariki se izredno povečuje. 
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Četrtek, 26. september – petek, 27. september 2019 
Strokovna ekskurzija slaščičarjev v Avstrijo (2. S, 3. S) 
Slaščičarji biotehniške šole smo se podali na dvodnevno sladko potepanje po sosednji 
Avstriji. Po udobni večurni vožnji smo se najprej ustavili v Bad Ischlu, kjer se nahaja 
slavna slaščičarna Zauner, od koder izvirajo sladki išlerji. Predstavili so nam 
zgodovino slaščičarne in nam izdali nekaj skrivnosti o pripravi te dobrote. Na koncu 
smo se z išlerji tudi posladkali. Sledila je vožnja z barčico po jezeru Wolfgangsee, na 
kateri smo občudovali lepoto narave in mogočnih stavb. Po okusni večerji je sledila 
vožnja do Salzburga, kjer smo se kljub dežju sprehodili po mestu in obiskali 
slaščičarno Furst, kjer smo okušali originalne Mozartove kroglice z odlično 
pistacijevo sredico. Lep dan smo zaključili v mladinskem domu, kjer smo močno 
navijali za nase odbojkaše in ob zmagi veselo zapeli Kdor ne skače, ni Slovenc. 
Naslednji dan smo odrinili na pot v zgodnjih jutranjih urah, saj so nas pričakovali na 
Deželni šoli za slaščičarje. Toplo so nas sprejeli in nas peljali v velike ter sodobno 
opremljene slaščičarske in mesarske delavnice. Njihovi dijaki so nam pokazali nekaj 
ročnih spretnosti, ki se jih učijo pri praktičnem pouku. Na šoli se izobražuje preko 
200 slaščičarjev. Sledila je še skupinska fotografija in skok do Linza, kjer smo v eni 
izmed mestnih slaščičarn pripravljali vsak svojo linško torto. Vsak je svojo odnesel 
domov in za delo prejel diplomo. 
Polni novih dogodivščin smo se odpravili na pot proti domu, ki je v luksuznem 
avtobusu, z dobrimi šoferji in odlično vodičko Katjo minila kot bi trenil. Dijaki in 
profesorice spremljevalke Matejka, Tjaša in Mateja smo bili veseli za to izkušnjo. 

 

 

  
Mmmm, čigava bo najboljša?                                       Odlično opravljena naloga in zaslužene diplome 
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     Pred deželno šolo za slaščičarje 

 
Petek, 27. september 2019 
Projekt Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine 
Na zaključnem dogodku v Šempetru pri Gorici so dijaki naše šole obiskovalcem 
ponudili sadike nekaterih zelišč, ki so bile vzgojene v šolskem rastlinjaku (črna meta, 
por, bazilika, žajbelj, rožmarin …). Predstavili so tudi tri izdelke: seme pegastega badlja 
v olju in medu ter inovativni izdelek balzam iz timijana za nego ustnic.  
 

 
Domači izdelki: pegasti badelj v olju, pegasti badelj v medu in balzam iz timijana 

 
V okviru projekta so dijaki naravovarstvenega programa pod mentorstvom Rosane Vrh 
Makarovič pripravili tudi kratek predstavitveni film, v katerem so prikazali vzgojo in 
oskrbo zelišč ter pripravo na sušenje. Z novo pridobitvijo (večji hladilnik) so dobili 
možnost, da dopolnijo zbirko semen nekaterih avtohtonih vrst poljščin. Zbirko so 
dopolnili s semeni zelišč in dišavnic pridelanih na šolskem zeliščnem vrtu: stoletno 
čebulo, vrtni ognjič in origano, ki so ga uspeli ohranjati na šolskem zeliščnem vrtu od 
samega nastanka.   
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Dijaki naravovarstvene smeri so obiskovalcem tržnice     Dijaki programa gastronom - hotelir so zelišča in    
ponujali na šoli vzgojene sadike in druge izdelke.               začimbe uporabili v kulinariki. 

                                                                                                               

   
      Izjava za medije                                                                     Nova pridobitev - večji hladilnik za shranjevanje   
                                                                                                   semen 
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Petek, 27. september 2019 
Protesti proti podnebnim spremembam 
Dijaki 4. letnika naravovarstvene smeri so že v lanskem šolskem letu aktivno sodelovali 
v protestih proti podnebnim spremembam. Glavno sporočilo današnjih protestov po 
vsej Sloveniji pa je: "Politika še vedno ne šteka, da ni planeta B!"  
"Zahtevali bomo, da odločevalci prepoznajo in rešujejo podnebne spremembe kot krizo 
globalnih razsežnosti ter da začnejo sprejemati ukrepe, ki bodo nam vsem zagotovili 
varno in pravično prihodnost."    

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ljubljani se je na podnebnem protestu 
zbralo okoli 8000 ljudi. 
 

                    

 
 
 
Sreda, 18. september – oktober 2019 
Uvodna ura v šolski knjižnici 
Dijaki vseh 1. letnikov so preživeli eno šolsko uro v šolski knjižnici. Knjižničarka je 
dijake seznanila s tem, kako knjižnica deluje, kaj dijaki v njej najdejo in kako se v njej 
obnašajo. Vsak dijak je samostojno po navodilih poiskal dve knjigi na policah.  
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OKTOBER 
 
Torek, 1. oktober 2019 
Srečanje bralnega kluba 
Prvo srečanje bralnega kluba v tem šolskem letu so namenili poletnemu branju, hkrati 
je srečanje veljalo kot otvoritveni dogodek mednarodnega meseca šolskih knjižnic, ki 
ga obeležujemo v oktobru. Dogovorili so se za naslednje srečanje, ko bodo v goste 
povabili pisateljico Anjo Mugerli.   
 

 Sproščen klepet v bralnem klubu 

 
 
Sreda, 2. oktober 2019 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano (1. PB, 2. PB) 
Dijaki programa pomočnik v biotehniki so se na turoben, deževen dan odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Ljubljano. V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so si med 
drugim ogledali stalno razstavo o mamutu ter eno najpopolnejših okostij mamuta v 
Evropi. Sledil je sprehod na Ljubljanski grad, kjer jim je dež prekrižal načrte. 
Premočeni so se vrnili na avtobus in zaradi slabega vremena izpustili obisk botaničnega 
vrta. 
 
Četrtek, 3. oktober 2019 
Strokovna ekskurzija gastronomov v Vipavo (1. GH, 2. GH) 
Dijaki 1. in 2. letnika programa gastronom-hotelir so dan preživeli v Vipavi. Dopoldan 
so obiskali butično restavracijo Podfarovž, kjer so ob pokušanju domačih, lokalnih 
specialitet z zanimanjem poslušali izkušnje šefa kuhinje in iz prve roke dobili 
informacije o lepotah, izzivih in temnih plateh tega poklica. Iz idiličnega okolja ob 
izviru reke Vipave so se sprehodili do vojašnice, kjer so jih prijazno sprejeli in jim 
razkazali kuhinjo. Predstavili so jim tudi poklic vojaka gastronoma in možnosti 
zaposlitve. Kar prehitro je potekel čas ogleda stalne vojaške zbirke, telovadnice in 
poligonov, kjer se urijo vojaki. Na koncu so predstavili še strelišče, kjer so se lahko tudi 
preizkusili v streljanju z laserskimi pištolami. Dijaki in učiteljice upajo, da bodo vsaj 
malo vojaškega reda in discipline odnesli skupaj z lepimi vtisi s seboj nazaj v šolo.     
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Obisk vojaške kuhinje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gostilna Podfarovž tik ob 
enem od sedmih izvirov reke 
Vipave 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vojaški muzej v Vipavi 
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Petek, 4. oktober 2019 
Strokovna ekskurzija, Ajdovščina, Fructal  (1. PB, 2. PB) 
Dijaki programa pomočnik v biotehniki so se udeležili dneva odprtih vrat v Ajdovskem 
podjetju Fructal. Po vodenem ogledu proizvodnje so se dijaki z veseljem udeležili 
karaok, ki so jih za popestritev obiskovalcev pripravili v podjetju. Fructalovci niso 
pozabili niti na slastne sokove, ki so obiskovalcem posladkali dan. 
 
Petek, 4. oktober 2019  
Strokovna ekskurzija v Komendo (1. KT, 2. KT, 1. GP) 
Dijaki kmetijskih smeri so obiskali Kmetijsko obrtni sejem v Komendi. Na sejmu jih je 
najbolj pritegnila kmetijska mehanizacija. 
 
Petek, 4. oktober 2019 
Strokovna ekskurzija živilcev na Kras (4. ŽT, 5. ŽT) 
Dijaki programa živilski tehnik so na strokovni ekskurziji obiskali obrate živilske 
predelovalne industrije. 
Dan je bil čudovit, pokrajina z barvnim jesenskim navdihom je bila kot umita v soncu, 
ki je sledilo deževnemu dnevu. Najprej so si v Šepuljah v Križu pri Sežani ogledali 
predelavo mesa v tipične kraške suhomesnate izdelke: pršut, panceta, zašinek, suhe 
klobase in salame. Tu izkoriščajo naravno kraško klimo za pridobivanje tipične arome, 
v kolikor jim to dopušča vreme. Da Kraševci niso skopi ljudje so dokazali z bogato in 
slastno postrežbo, ki je teknila za zajtrk in malico hkrati. 
Od tu so se z avtobusom zapeljali do bližnjega Tomaja, na kmetijo Žerjal, kjer jim je g. 
Tomaž predstavil sire in druge izdelke iz kozjega mleka, ki jih izdeluje na svoji kmetiji. 
Povedal jim je zgodovino domačije, kako so se odločili za predelavo kozjega mleka, v 
čem je prednost kozjega mleka, s katerimi posebnimi sanitarnimi zahtevami se 
srečujejo, zaupal je tudi razne težave pri tem delu. Na dvorišču njegove domačije jih je 
obsijalo jesensko sonce in morda je lepo vreme ob Tomaževi predstavitvi prispevalo k 
temu, da se je v glavi katerega dijaka porodila misel: Kaj bi pa jaz lahko delal na naši 
kmetiji? Poskusili so kozji sir, nekateri ga tudi kupili za domov, da je okus še kar trajal… 
Tretja postaja ekskurzije je bila Ajdovščina in ogled Fructala. Sprejeli so jih zelo 
navdušeno in jim razkazali proizvodnjo. Iz kraške tišine, majhnih krajev so se preselili 
v pravo industrijo, kjer roboti delajo namesto ljudi, kjer so številke napolnjenih 
steklenic soka nepredstavljivo visoke. Pa vendar, človek je še vedno potreben na takih 
linijah, še več, ko se kaj zaustavi, je nujno potreben delavec z visokim tehnološkim 
znanjem. Izziv za naše dijake? (Zapisala prof. Marija Drešček.) 
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                Gremo v Fructal! 

 

    
          V Šepuljah sušijo odličen pršut.                             Siromat kmetije Žerjal (kozji sir) 
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Petek, 4. oktober 2019  
Promocija poklicev ŠC izven šole 
Profesorji in dijaki so na različnih promocijah osnovnošolcem zaključnih letnikov 
predstavljali šolo in njene programe. 
4. oktobra so se v Mladinskem centru Idrija udeležili promocije poklicev. Na naši 
stojnici so gastronomi pripravljali brezalkoholne koktejle. Slaščičarji so iz marcipanove 
mase oblikovali razne figure za okrasitev tort.  Naravovarstveniki so predstavili ptičje 
hišice. Pripravili so tudi kviz o ogroženih slovenskih rastlinskih in živalskih vrstah. 
Kmetijci so se predstavljali s čebelarstvom. Učenci so lahko poskusili razliko med 
cvetličnim in akacijevim medom.  
16. oktobra so v Športni dvorani Sežana devetošolcem kraško-brkinskih osnovnih šol 
našo  šolo in programe predstavljali na promociji deficitarnih in obetavnih poklicev. 
21. oktobra so šolo predstavljali na sejmu srednjih šol v Ilirski Bistrici. 
22. oktobra se je veliki dvorani Športnega centra Police odvijal bazar poklicev. Na 
stojnici naše šole so dijaki programa gastronom-hotelir pripravljali in ponujali 
koktejle, slaščičarji so delili čokoladne kroglice, na ogled pa so postavili tudi lepo 
okrašeno torto. Naravovarstveniki so izdelovali hiške za žuželke, kmetijci pa so se 
predstavili s čebelarstvom, perutnino in sadjarstvom. Obiskovalci so bili najbolj 
navdušeni nad živo predstavitvijo dveh pasem prepelic, jerebičasto in lešnikovo. 
23. januarja je potekala poklicna tržnica na OŠ Antona Globočnika v Postojni. 
 
Torek, 8. oktober 2019 
Jesenski športni dan 
Letošnji prvi športni dan je bil namenjen pohodniškim užitkom. Dijaki prvih letnikov 
so se odpravili na Korado, drugi letniki so se povzpeli na hrib Sv. Katarina na Krasu, 
tretje, četrte in peti letnik pa je pot vodila na Sabotin. Tam so si ogledali še kaverne in 
muzejsko zbirko prve svetovne vojne.  
 

 
Srečni osvojili vrh Sabotina 
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             Sabotin je bil med prvo svetovno vojno pomembna strateška točka Soške fronte. 
 

 
             Pogled na sosednjo Sveto goro 
 

 
                  Pod nami pa Soča, bistra in krasna hči planin  
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                   Veselo na Korado 
 

 
                    Zaslužen piknik na vrhu Korade 
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Sreda, 9. oktober 2019 
Vrtec na obisku 
Obiskal nas je oddelek šempetrskega vrtca. Dijaki 2. NT so malčke vodili po šolski 
učni poti. Predstavili so jim zelišča, čebelnjak in hiške za koristne organizme, staro in 
novejšo mehanizacijo na šolskem posestvu in še kaj. Otroci so bili najbolj navdušeni 
nad osli in kozami, ki so jih opazovali z varne razdalje izza ograje pašnika.    
 
Naši dijaki so se izkazali tudi kot dobri vzgojitelji otrokom iz solkanskega vrtca.   
 

  
Pred ribnikom…                                                                 … in na zeliščnem vrtu 

 
 
Četrtek, 10. oktober 2019, 11. november, 13. november 2019 
Projekt Rastem s knjigo za dijake poklicnih programov (1. GH, 1. S, 1. GP) 
Dijaki 1. letnikov poklicnih programov so obiskali Goriško knjižnico v okviru projekta 
Rastem s knjigo. V knjižnici so dijakom predstavili vse javno dostopne oddelke 
knjižnice, arhivska skladišča, mojstrovalnico, Bevkovo sobo, bibliobus ter jih povabili 
k vpisu. Ob koncu obiska so dijaki prejeli v dar knjigo Damijana Šinigoja Iskanje Eve.  
 

 
                        Dijaki 1. GH na obisku v Goriški knjižnici 
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Torek, 15. oktober 2019 
Obiranje oljk  v Beneši 
Ker je bilo v šolskem oljčniku letos oljk komaj za vzorec, smo morali za zagon oljarne 
dobiti nekaj oljk. Na pomoč nam je priskočil prijatelj Igor Novak, ki nam je ponudil 
oljke v zameno za pomoč pri obiranju. V zgledno urejenem Novakovem oljčniku v 
Beneši nad Valdoltro smo skupaj s 6 dijaki (po 2 iz 2., 3., in 4. KT) pridno obirali, 
spoznali drug pristop pri obiranju, se naučili še marsikaj novega in preživeli lep in 
koristen dan. V popoldanskih urah smo se prijetno utrujeni vrnili domov. 
 

 
                                 Obiranje oljk v Beneši nad Valdoltro 

 
 
Sreda, 16. oktober  
Zagon šolske oljarne  
Šolska oljarna je ponovno zagnala svoje kolesje tudi za okoliške pridelovalce oljk. 
Zaradi slabe letine je oljarna obratovala samo do konca oktobra. 
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Petek, 18. oktober 2019 
Knjigobežnica 
V mesecu šolskih knjižnic so dijaki na pobudo knjižničarke Karmen Sirk v šolski avli 
postavili knjigobežnico ali izmenjevalnico knjig. Na izmenjevalnico lahko kdorkoli 
prinese knjigo, ki jo je že prebral in mu je bila še posebej všeč, ali pa tako, ki mu ni bila, 
pa bo mogoče všeč komu drugemu. Odnesete lahko katerokoli knjigo, ki pritegne vašo 
pozornost. Knjige, ki bodo ostale, bodo dobile svoje mesto v knjigobežnici, hišici, ki so 
jo izdelali naši naravovarstveniki.  
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Nedelja, 20. oktober – nedelja 27. oktober 2019 
Strokovno izobraževanje v tujini – Erasmus+, Malta 
Svetovalna delavka Helena Debeljak Hlebec in profesorica Andreja Hauptman sta se v 
sklopu programa Erasmus+ (staff mobility) udeležili programa Job Shadowing na 
srednješolskem centru na Malti, MCAST (Malta College of Arts, Science and 
Technology). Spoznali sta različne stopnje srednjega izobraževanja, tako praktičnega 
dela kot teorijo. Oddelki so zelo majhni, oprema šole in prostorov je izredno dobra. 
Zelo dobra je povezava teorije, prakse in prenos v praktično znanje. Šola nudi programe 
za veliko izbiro poklicev, zelo se povezujejo tudi z delodajalci. Knjižnica in čitalnica 
nudita dijakom prostor za učenje, učno pomoč in dovolj literature, ki je večinoma v 
angleščini. Pouk poteka v nižjih stopnjah izmenično v angleškem in malteškem jeziku, 
na višjih nivojih pa le v angleščini. Pouk poteka od 8.00 do 17.00, vmes imajo odmore, 
ki jih lahko zapolnijo z igranjem družabnih ali športnih iger, počitkom ali branjem. 
Vmes so tudi mentorji, ki jih opazujejo, motivirajo, spremljajo in jim pomagajo v času 
šolanja. Prostori svetovalne službe –Wellbeing Hub nudijo prijeten prostor za oseben 
pogovor pri težavah. Andreja in Helena sta bili z obiskom zelo zadovoljni, nekaj 
primerov dobrih praks želita vpeljati v svoje delo na matični šoli.  
 

 
                       Zagnani Helena in Andreja sta primere dobre prakse nabirali na Malti. 
 

 
                       MCAST Malta College of Arts, Science and Technology 
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                                   Wellbeing Hub - prijetni prostori svetovalne službe za osebne  
                                   pogovore pri težavah in stiskah dijakov. 

 

 
                                  Prosti čas med odmori si dijaki zapolnijo z igranjem raznih  
                                 družabnih ali športnih iger. 
 

Ponedeljek, 21. – 25. oktober 2019 
Strokovno izobraževanje v tujini – Erasmus+, Nemčija 
Dve učiteljici s področja živilstva, Tanja Malik in Marija Drešček sva bili v oktobru 2019 
en teden na izmenjavi za učitelje v okviru projekta Erasmus. Obiskali sva srednjo šolo 
FUU- SACHSEN v Chemnitzu, to je mesto v nekdanji vzhodni Nemčiji, nekdanji Karel 
Marx Stadt. 
Omenjena šola je splošni izobraževalni zavod, ki vključuje številne smeri 
izobraževanja:  
- za številne  poklice  na različnih nivojih zahtevnosti: kuhar, hotelir, natakar, 
avtomehanik, mizar, vrtnar, pleskar, trgovec, kovinar, elektrikar, tekstilni delavec, 
zidar, frizer, kozmetik itd. 
- gimnazijo 
- izobraževanje na področju okoljevarstva 
- študij jezikov in ekonomije 
- študij zdravstvene nege in prve pomoči 
- izobraževanje za socialnega pomočnika (animatorja) oz.vzgojitelja 
- številni tečaji, kjer slušatelji dobijo certifikat 
Obiskali sva šole, si ogledali njihove učilnice, delavnice, videli sva podjetja, kjer poteka 
praksa, bili sva na gospodarski zbornici, kjer so nama razložili njihov poklicni sistem. 
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Prakticirajo tako vajeniški sistem kot PUD v okviru šole. Bili sva tudi pri delodajalcih, 
ki sprejemajo dijake v okviru Erasmus izmenjave.  
( zapisali prof. Tanja Malik in Marija Drešček)  
 

  
Večnarodnostna struktura dijakov                Tanja in ga. Gundula, koordinatorica za   
                                                                               Erasmus programe 
 

 
                                  Učilnice za praktični pouk pleskarstva 
 
Torek, 22. oktober 2019 
Promocija programov in poklicev v okviru Šolskega centra Nova Gorica 
Promocijo naših programov oz. poklicev za 8. in 9. razrede osnovnih šol smo izvedli 
tako, da smo pripravili različne delavnice in prikazali potek praktičnega pouka v 
različnih programih kmetijstva, naravovarstva, živilstva, slaščičarstva in kuharstva. 
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Obiskalo nas je 56 učencev osnovnih šol: OŠ Solkan, OŠ Bovec, OŠ Dornberk, OŠ 
Renče, OŠ Šempas, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Branik, OŠ Ivana Roba 
Šempeter pri Gorici, OŠ Deskle, OŠ Kobarid. 
 
Sreda, 23. oktober – petek, 25. oktober 2019 
Strokovna ekskurzija v Toskano in na Elbo (2. GH, 3. GH)  
Prvi dan so si dijaki v Firencah, prestolnici Toskane, ogledali najpomembnejše 
kulturne in zgodovinske znamenitosti ter Piso z znamenitim poševnim stolpom, Torre 
Pendente. Prespali so v letoviškem kraju Tirenskega morja. Naslednji dan so se vkrcali 
na trajekt in se odpeljali na otok Elbo, kjer so poleg Napoleonove rezidence obiskali 
tipično kmetijsko gospodarstvo in degustirali kruhke z namazi iz oljk in artičok in 
lokalna vina. Tretji dan so v pokrajini Emilia-Romagna spoznali lokalno kulinariko. 
Obiskali so kisarno, kjer so spoznali skrivnosti proizvodnje in tehnike tradicionalnega 
balzamičnega kisa iz Modene. Pred odhodom domov so si ogledali še proizvodnjo in 
degustacijo sira parmezana.     
 

  
TOSKANA: obisk prvega italijanskega  muzeja         V centru Firenc 
 sladoleda v Anzoli Emilii blizu Bologne 
 

 
                        Ogled sirarne in znamenitega sira parmezana v Emilii-Romagni 
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Ponedeljek, 28. oktober 2019 
Vrtec na obisku 
Obiskal nas je oddelek solkanskega vrtca. Dijaki so malčkom razkazali zeliščni vrt, 
pašnik, čebelnjak, zadrževalnik, sadovnjak, gnezdilnice in seveda živali s šolskega 
dvorišča. Na koncu so otroci in dijaki zapeli vsem znano Slakovo pesem Čebelar.  
 
 
NOVEMBER 
 
Ponedeljek, 11. november 2019 
Gostinsko turistični zbor – slaščičarji 
Na GTZ v Ljubljani so naše slaščičarke prejele srebrno priznanje. Našo šolo so uspešno  
zastopale Martina Pavšič (2. S), Leja Wolf (3. S) in Sara Petek (3. S). Pod mentorstvom 
Mateje Florjančič so pripravile čokoladno sadno torto s poljubnim prelivom in jabolčni 
zavitek v kozarčku.    
 

  
Nasmejane slaščičarke - tekmovalke in mentorica   Zmagovalna trojica ob osvojenem srebrnem 
                                                                                                priznanju 

 
Torek, 12. november 2019 
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
Šolskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, ki ga razpisuje 
Zavod RS za šolstvo, se je udeležilo 24 dijakov pod mentorstvom Valentine Kobal in 
Nežke Černe Gec. Letošnje tekmovanje je potekalo pod naslovom:   

 
Jaz, ti, mi vsi 

le pogumno, le za mano… 
                                                                                     (Anja Štefan) 
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Dijaki 1. in 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja so brali roman Oštrigeca 
Marjana Tomšiča, dijaki 3. in 4. letnika roman Cimre Maje Novak, dijaki srednjega 
poklicnega izobraževanja pa knjigo Miroslava Košute Mornar na kozi.  
Podeljenih je bilo devet bronastih priznanj: Lara Terčič 1. S, Tajda Hvala 2. NT, Tine 
Seražin 4. ŽT, Luka Kavčič 3. KT, Sabina Pregelj 3. KT, Aljaž Štrukelj 3. KT, Tina 
Tomšič 3. KT, Ana Kavčič 3. S, Maruša Komljanec 3. S in se uvrstili na območno 
tekmovanje.  
 

 
                 Bronasta priznanja na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 

 
Torek, 12. november 2019 
Gostinsko turistični zbor in strokovna ekskurzija v Ljubljano  
(1. GH, 2. GH) 
Dijaki 1. in 2. letnika gastronom hotelir so na strokovni ekskurziji v Ljubljani najprej 
stiskali pesti za našo šolo na tekmovanju dijakov v kuharstvu in si ogledali sejem GTZ. 
Na tekmovanju so pod mentorstvom Andrejke Pisk Rutar našo šolo zastopali Ema 
Križnič (3. GH), Nik Mišič (3. GH) in Ljubomir Srebranov (2. GH)  ter osvojili 
priznanje. Sledil je ogled proizvodnje in muzeja pivovarne Union.  
 

 
                 Kuharske mojstrovine naših dijakov na tekmovanju 
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Četrtek, 14. november 2019 
Srečanje bralnega kluba 
Na drugem srečanju bralnega kluba smo gostili novogoriško pisateljico Anjo Mugerli. 
Prijetnega klepeta so se udeležili dijaki bralnega kluba ter tudi drugi in nekateri 
profesorji. Pogovor je tekel o romanu Spovin, ki je bil leta 2018 nominiran za nagrado 
Kresnik. V prijetnem vzdušju je pisateljica spregovorila o svojih začetkih in o 
ustvarjanju. Mladim je povedala marsikatero spodbudno besedo in besedo navdiha.  
 

 
                                   Bralni klub gostil pisateljico Anjo Mugerli 

 
Ponedeljek, 18. november 2019 
Športni dan (2. letniki) 
Tretji športni dan je potekal za vsak letnik posebej, odvijal pa se je v telovadnici šole in 
je zajemal medrazredno tekmovanje dijakov v igrah z žogo. Dijaki 2. letnikov so se 
medsebojno pomerili v odbojki, košarki in nogometu. 
 
Sreda, 20. november 2019 
Promocija programov in poklicev v okviru Šolskega centra Nova Gorica 
Promocijo naših programov oz. poklicev za 8. in 9. razrede osnovnih šol smo izvedli 
tako, da smo pripravili različne delavnice in prikazali potek praktičnega pouka v 
različnih programih kmetijstva, naravovarstva, živilstva, slaščičarstva in kuharstva. 
Obiskalo nas je 77 učencev osnovnih šol: OŠ Dobrovo, OŠ Renče, OŠ Tolmin, OŠ Kanal, 
OŠ Most na Soči, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.  
 
Petek, 22. november – ponedeljek, 25. november 2019 
Preventivne delavnice, Vpliv substanc na telo (1. GH, 1. GP, 1. S, 1. NT,  
1. KT) 
Dijaki prvih letnikov so se udeležili preventivnih delavnic Centra za krepitev zdravja 
(Zdravstveni dom Nova Gorica) o vplivu psihoaktivnih snovi na posameznikovo 
telesno, duševno in socialno stanje. 
 
Torek, 26. november 2019 
Preventivne delavnice, Medsebojni odnosi in dojemanje spolnosti  
(1. GH, 1. GP, 1. S, 1. NT, 1. KT) 
Dijaki prvih letnikov so se udeležili preventivnih delavnic Centra za krepitev zdravja o 
medsebojnih odnosih in dojemanju spolnosti. 
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DECEMBER 
 
Torek, 3. december 2019 
Dan odprtih vrat 
Biotehniška šola je odprla svoja vrata. Letošnja posebnost je bil ogled živali v stajah ob 
šoli. Dijaki naravovarstvenega tehnika so predstavili nekaj ogroženih ptic Slovenije in 
izdelali dve gnezdilnici za smrdokavro. Predstavili so tudi pestro paleto izdelkov iz 
zelišč s šolskega zeliščnega vrta. Na šolskem dobrodelnem bazarju, ki ga je organizirala 
Lidija Kohn, so dijaki 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. 
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    V staji pred šolo so bile na ogled domače živali. 
 

  
Naravovarstveniki izdelujejo gnezdilnici za smrdokavro. 
 

 
                                   Na dobrodelnem bazarju so dijaki ponujali zelišča iz šolskega  
                                  zeliščnega vrta. 
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Torek, 3. december 2019 
Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (3.NT) 
Dijaki 3. letnika naravovarstveni tehnik ter en dijak kmetijskega tehnika so vključeni v 
enoletni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Na šoli vodita projekt 
profesorja Tomaž Kofol in Andreja Hauptman. V ta namen so dijaki pripravili kotiček 
EU z informacijami, ki ozaveščajo o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. 
V projekt bodo tudi v prihodnje vključeni dijaki 3. letnikov naravovarstvenega tehnika, 
kar sovpada s predmetom zakonodaje.  
 
 

 
                                             EU kotiček v avli šole predstavlja možnosti, ki jih  
                                            EU ponuja mladim. 
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Torek, 3. december 2019 
Z glavo nad napravo / Obisk Dejana Zavca 
V okviru projekta Z glavo nad napravo podjetja Robust nas je obiskal njen ambasador 
Dejan Zavec in dijake podučil o varnem delu in rokovanju s stroji. Dijake je z iskrenimi 
besedami nagovoril k vztrajnosti, usmerjenosti k zastavljenim ciljem in reševanju 
problemov.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekipa Robust je obiskala našo šolo 
in skupaj z Dejanom Zavcem dijake 
podučila o varnem delu in 
rokovanju s stroji Robust. 

 

 
          Po napornem predavanju pa obvezno slikanje. 
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Petek, 6. december 2019 
Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (3. NT) 
Dijaki naše šole so na tekmovanju iz poznavanja EU in na debatnem tekmovanju na 
temo okolja in obnovljivih virov dosegli velik uspeh. Adele Tamburin, Zala Novaković, 
Luka Lemut, Tilen Curk, Nejc Stepančič (vsi 3. NT) in Luka Kavčič (3.KT) so se v 
neposredni debati z dijaki Gimnazije Kranj odlično odrezali in dosegli skupno odlično 
drugo mesto in prislužili izlet v Strasbourg. (Opomba: Izlet bi se moral zgoditi marca, 
a je odpadel zaradi epidemije Covid-19. Prestavljen je bil na oktober 2020, a je zopet 
odpadel zaradi drugega vala epidemije.)  
 

  
V debatnem dvoboju so bili naši dijaki močnejši        Komisija z europoslanko Tanjo Fajon (prva z      
od kranjskih gimnazijcev. (Pod rumeno maskoto      leve) 
od leve proti desni Luka, Zala in Nejc.) 

 

 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naša zmagovalna ekipa 
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Sreda, 11. december 2019 – ponedeljek, 16. december 2019 
Preventivne delavnice, Vrednost (1. GH, 1. S, 1. GP, 1. PB, 1. KT, 1.NT) 
Dijaki prvih letnikov so se udeležili preventivnih delavnic Mladinskega centra Nova 
Gorica. Aktivnosti delavnic so bile usmerjene na oblikovanje svoje samopodobe, 
samospoštovanja in samozaupanja. Mladi so se naučili, da nam vrednost pripada že 
zato, ker smo, ter čemu vse je potrebno posvečati čas. 
 
Sreda, 11. december 2019 – torek, 28. januar 2020 
Preventivne delavnice, Čustva (2. PB, 2. S, 2. V, 2. GH, 2. KT, 2. NT) 
Dijaki drugih letnikov so se udeležili preventivnih delavnic Mladinskega centra Nova 
Gorica. Cilji aktivnosti so bile usmerjene v pomen čustvovanja ter v način 
prepoznavanja in izražanja  čustev. 
 
Četrtek, 12. december 2019 
Muzikal Božična pesem (1. GH, 1. GP, 1. S, 2. GH, 2. V, 2. S) 
V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so si dijaki ogledali muzikal Božična 
pesem v režiji Ivane Djilas in izvedbi SNG Nova Gorica. V muzikalu so uporabljeni 
motivi slovenskih in angleških ljudskih božičnih pesmi. Zgodba govori o tem, kako se 
človek s pokoro in trdno voljo lahko spreobrne. Stari stiskač Ebenezer Scrooge, ki nikoli 
ne praznuje božiča,  se neko božično jutro zbudi prerojen. Spoznal je, da je sreča v tem, 
da bogastvo deliš z drugimi. 
 

 
    Odličen muzikal po predlogi klasične novele Božična pesem Charlesa Dickensa. 
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Ponedeljek, 16. december 2019 
Predavanje Mojce Bernik (2. NT, 3. NT, 4. NT) 
 
Dijaki naravovarstvenega tehnika so poslušali zgodbo 
gospe Mojce Bernik, ki je svoje osebno in poklicno 
poslanstvo videla v ozaveščanju posameznikov glede Zero 
waste metode, pri kateri odpadkov ne ustvarjamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
Ponedeljek, 16. december 2019 
Projekt Rastem s knjigo za dijake tehničnih smeri (1. KT, 1. NT) 
Dijaki 1. letnikov tehničnih smeri so obiskali Goriško knjižnico v okviru projekta 
Rastem s knjigo, kjer so dobili informacije o knjižnici, si ogledali arhivska skladišča, 
mojstrovalnico, Bevkovo sobo in vse javno dostopne oddelke knjižnice. Ob koncu 
obiska so prejeli v dar knjigo Cvetke Sokolove V Napačni zgodbi. 
 
Ponedeljek, 16. december 2019 
Uporabnica (4. NT) 
Po predavanju so dijaki 4. letnika pripravili uporabnico: gre za zbiranje še uporabnih 
predmetov in oblačil, ki jih ne potrebujemo več in nam doma samo polnijo omare. Te 
so ponudili profesorjem, dijakom in ostalim zaposlenim na šoli v zamenjavo oz. za 
manjši prostovoljni znesek. Izkupiček prostovoljnih darov bodo namenili izvedbi 
maturantskega plesa, kar pa je predmetov ostalo, jih bodo darovali Varno hiši v 
Šempetru. Zahvaljujejo se vsem, ki so pri uporabnici pomagali z zbiranjem stvari, in 
tistim, ki so pripravljeni odrabljene predmete in oblačila še uporabiti. Vsak 
posameznik šteje, tako kot je pomembna vsaka kaplja v morju.  
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Torek, 17. december 2019 
Strokovna ekskurzija na Cerkljansko, kmetija Na Ravan (3. KT, 4. KT) 
Dijaki kmetijsko podjetniškega tehnika so obiskali živinorejsko kmetijo Na Ravan s 
Cerkljanskega, ki je vključena v program seneno mleko. Kmetijo je predstavil mlad 
prevzemnik Peter Demšar in razložil način pridelave krme ter sestavo krmnega obroka 
za živali. Na kmetiji so si ogledali hlev, pašnike, mehanizacijo ter sušilno napravo za 
seno. Sledil je ogled prostora za predelavo mleka in seveda degustacija mlečnih 
izdelkov. 
 
Sreda, 18. december 2019 
Preventivne delavnice Reševanje sporov (1. PB,2. PB) 
Dijaki skrajšanega programa so se udeležili preventivnih delavnic na temo reševanja 
sporov, ki jih je izvajala Ljudska univerza Nova Gorica. 
 
Petek, 20. december 2019 
Medobčinsko tekmovanje SŠ v malem nogometu za dijake in dijakinje 
V športni dvorani Balon v Novi Gorici se je odvijalo medobčinsko tekmovanje srednjih 
šol v malem nogometu. Zmagali so dijaki Gimnazije Nova Gorica, dijaki Biotehniške 
šole so zasedli 5. mesto med 6 ekipami. Dekleta Biotehniške šole so se uvrstile na 1. 
mesto med 5 šolami in se tako uvrstile na področno tekmovanje v Ajdovščini. 
 

  
Zmagovalke turnirja so postale dekleta Biotehniške šole z mentorico Nadico.   

 

  
Zagnani fantje z mentorico Živo. 
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Petek, 20. december 2019 – 6. januar 2020 
Razstava jaslic, Vipavski Križ  
V Vipavskem Križu so na ogled postavili razstavo medenih in čokoladnih jaslic. Svoje 
mojstrovine so prispevale tudi dijakinje naše šole. Slaščičarke Živa Kostić Križnič 2. S, 
Maruša Komljanec Ban 3. S in Leja Wolf 3. S so pod mentorstvom Mateje Nagode 
pripravile medene jaslice ter čokoladne jaslice pod mentorstvom Mateje Florjančič.  
 

 
         Jaslice iz čokolade in medenega testa so za razstavo prispevale naše spretne slaščičarke.  

 
 
Ponedeljek, 23. december 
Preventivne delavnice, Preklopi na lajf + (NE)sreča v steklenici  
(1. GH, 1. GP, 1. S, 1. NT, 1. KT) 
Dijaki prvih letnikov so se udeležili preventivnih delavnic Centra za krepitev zdravja, 
se pogovarjali o odvisnosti in zasvojenosti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
ter se pogovarjali o kritičnem razmišljanju in lastni odgovornosti do uporabe ter 
zlorabe alkohola. 
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Ponedeljek, 7. december – četrtek, 17. december 2019 
V dijaškem domu je bilo decembra zelo veselo. Dijaki s0 praznično okrasili hodnike in 
sobe. Tekmovali so v peki piškotov, ob katerih se je sladkal cel dom. Fantje so se 
pomerili na domskem turnirju v namiznem tenisu. Pripravili so tudi tradicionalni 
novoletni kviz.   
 

 
                                     Praznično okrašen dijaški dom 
 

                           
            Dekleta so tekmovala v peki piškotov.          Fantje so se pomerili v namiznem tenisu. 
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Torek, 24. december 2019 
Proslava ob dnevu samostojnosti in en0tnosti 
 
Na naši šoli smo pred novoletno-božičnimi prazniki počastili dan samostojnosti in 
enotnosti s proslavo, ki smo jo naslovili Med nacionalizmom in globalizacijo. Proslava, 
ki so jo pod mentorstvom Valentine Kobal in Klare Levstek pripravili dijaki sami, se je 
odvijala v šempetrski dvorani.   
 
  

    
Nagovor ravnateljice Barbare Miklavčič Velikonja.    Proslavo sta vodila Aljaž Štrukelj (3. KT) in       
                                                                                                   Adele  Tamburin (3. NT). 
 

 

 
   Dijaški pevski zbor pod taktirko Tine Slapernik Švagelj. 
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     Na naši šoli imamo glasbene talente. 

 
 
 
 
 
 

 
                           Novoletna čestitka 
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JANUAR 
 
Četrtek, 9. januar 2020 
Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
Gimnazija Nova Gorica je gostila območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Med 
najboljšimi so bili tudi dijaki naše šole. Na državno tekmovanje sta se uvrstili dijakinji 
3. letnika slaščičarske smeri Maruša Komljanec Ban in Ana Kavčič in si tako že 
prislužili srebrno priznanje. Odlično uvrstitev in srebrno priznanje sta prejela še Luka 
Kavčič (3. KT) in Lara Terčič (1. S).   
 

 
               Štirje naši dijaki osvojili srebrno Cankarjevo priznanje. 

 
Torek, 14. januar 2020 
Gledališka predstava V našo skuto ne pojdejo, 1. PB, 2. PB, 3. S, 3. V, 3. GH 
V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica so si dijaki ogledali predstavo 
novogoriškega Amaterskega mladinskega odra V našo skuto ne pojdejo. Absurdna črna 
komedija govori o skrajnem pogledu na migrante, na prišleke, na drugačne in 
drugačnost.  
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Četrtek, 16. januar 2020 
Športni dan (1. letniki) 
Tretji športni dan je potekal v telovadnici šole, kjer so se medsebojno borili dijaki prvih 
letnikov. Pomerili so se v igrah z žogo, in sicer v odbojki, košarki in nogometu.  
 
Ponedeljek, 27. januar 2020 
Športni dan (3. letniki) 
Tretji športni dan je potekal v telovadnici šole in je zajemal medrazredno tekmovanje 
dijakov tretjih letnikov v igrah z žogo. Dijaki so se medsebojno pomerili v odbojki, 
košarki in nogometu.  
Žal je zaradi epidemije odpadel športni dan za četrte letnike. 
 
Sreda, 29. januar 2020 
Sejem Okusov: GASTexpo (2. GH, 3. GH) 
Na 14. mednarodnem strokovnem sejmu okusov GASTexpo na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani so pripravili več kot 50 različnih delavnic in prikazov priprave 
hrane. Naši dijaki so se udeležili dveh delavnic o pripravi sladic in kuhanju kave. Na 
delavnici o skrivnosti kave so jim največji mojstri v umetnosti kave razkrili, kako 
pripraviti vrhunsko kavo in kako se lotiti Latte Art risanja. 
 
Petek, 31. januar 2020 
Mednarodni kmetijski sejem Fieragricola v Veroni (1. KT, 2. KT, 1. GP, 2.V) 
Dijaki naše šole so tudi letos obiskali pomemben mednarodni kmetijski sejem, ki 
poteka vsaki dve leti in je edini tovrstni sejem v Italiji, ki pokriva teme vseh kmetijskih 
panog. Dijaki so si podrobno ogledali živinorejski in sadjarsko-vinogradniški del sejma 
ter predstavitev različnih novih verzij pršilnikov.  
 

 
                                              Na sejmu je dijake najbolj prevzel tale lepotec. 
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FEBRUAR 
 
Petek, 31. januar 2020 
Nova številka šolskega časopisa BIOritem 
Izšla je letošnja prva številka šolskega časopisa s spremenjenim naslovom, BIOritem. 
Prispevke dijakov je zbrala glavna urednica Tajda Hvala, 2. NT razreda, za oblikovanje 
je poskrbel Aljaž Štrukelj, 3. KT. 
 

 
                             Ponosni na šolski časopis 

 
 
Nedelja, 2. februar – sreda 5. februar 2020 
Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta  
Skupina slovenskih srednješolskih učiteljev se je v Evropskem parlamentu v Bruslju 
družila s kolegi iz vse EU na seminarju za mentorje izobraževalnih programov Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta. Seminarja se je udeležil tudi mentor dijakov 
naše šole Tomaž Kofol.    
 

 
                                   Tomaž Kofol (prvi z desne) v Evropskem parlamentu v Bruslju 
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Ponedeljek, 3. februar 2020 
Počastitev slovenskega kulturnega praznika 
V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom smo obiskali več kulturnih prireditev 
in turističnih krajev. 
 

Radovljica, Kranj 
Dijaki 4. KT, 4. NT, 3. GH, 2. V, 2. S in 2. GH so obiskali Radovljico in Kranj. V 
Radovljici so si ogledali Čebelarski muzej, ki predstavlja bogato tradicijo slovenskega 
čebelarstva, čebelarsko orodje in tehnike, tipična čebelja bivališča ter govori o pomenu 
in simboliki čebel. Največje bogastvo muzeja je obsežna zbirka panjskih končnic, ki so 
posebnost slovenske ljudske kulture. V Kranju so se spustili v rove pod starim mestom, 
ki predstavlja eno največjih turističnih zanimivosti kraja. V rovih so občudovali čisto 
prave kapnike in zanimive jamske živali, najpogostejši vrsti sta jamska kobilica in pajek 
jamska meta. Na ogled je tudi razstava mineralov in fosilov ter rekonstruirano 
zaklonišče iz 2. sv. vojne. 
 

Trst z okolico in  Slovensko stalno gledališče Trst 
V Trstu so si dijaki 3. KT in 2. NT  pod vodstvom mestnega vodiča ogledali znamenitosti 
mesta in okolice. Z vrha griča sv. Justa, kjer so občudovali  cerkev sv. Justa ter ostanke 
rimskega foruma, so se po ozkih srednjeveških uličicah sprehodili do veličastnega trga 
Piazza Unità d'Italia, simbola moči pristaniškega mesta. Sledil je ogled mesta do stavbe 
Slovenskega stalnega gledališča, kjer so si ogledali predstavo Zois_it.sl globalni 
razsvetljenci. 
Dijaki 3. NT, 3. V in 1.GP so na poti Trstu obiskali grad Miramare, ki ga obdaja park s 
številnimi botaničnimi vrstami in čudovit razgled na Tržaški zaliv. 
 

 
                                Miramarski grad v deževnem vremenu 

 

 
                                 Park pred miramarskim gradom 
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Dijaki 1. KT, 1. NT in 2. KT so se najprej ustavili v Štivanu pri cerkvici sv. Ivana ter se 
sprehodili do treh izvirov reke Timav, najkrajše reke v Italiji. Nato so se odpeljali v Trst, 
izstopili na pomolu Audace ter se sprehodili do Trga Zedinjene Italije (Piazza unità 
d'Italia). Na poti do Slovenskega narodnega gledališča so prečkali Veliki kanal in trg 
Ponte Rosso z nekdaj priljubljeno sprehajalno potjo in kipom Jamesa Joyca. 
 

     
                 Ozke ulice od cerkvice sv. Justa do Trga zedinjene Italije 
 

Kras 
Dijaki 4. in 5. ŽT so v meglenem in mrzlem vremenu obiskali Kras.  
V Pliskovici so si ogledali Mladinski hostel, kjer so jim predstavili program in vsebino 
delavnic, ki jih izvajajo kot pospeševalci turizma. Ogledali so si čebelarstvo Petelin, kjer 
so ob pripovedovanju ge. Irme Petelin odkrivali skrivnostno življenje čebel in njihov 
pomen za naše življenje Poskušali so več vrst medu in medenih izdelkov.  
Pot jih je nato vodila preko meje v Križ pri Trstu, kjer  so obiskali ribiški muzej in 
spoznali način lovljenja tun, kot so ga včasih mojstrsko obvladali ribiči iz Križa.  
 

Šempeter - Nova Gorica 
Dijaki 1. PB so se po kolesarski stezi sprehodili do Goriške knjižnice v Novi Gorici. Tam 
so jim knjižničarke predstavile knjižnico in njeno zbirko, v dar pa so v okviru projekta 
Rastem s knjigo prejeli knjigo Geniji brez hlač. Dijaki 2. PB so si na Kostanjevici nad 
Novo Gorico ogledali cerkev, frančiškanski samostan, grobnico Burbonov ter 
Škrabčevo knjižnico. Zanimalo jih je tudi življenje odvisnikov v komuni Skupnost 
Srečanje. 
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Sreda, 5. februar 2020 
Področno tekmovanje SŠ v malem nogometu za dijakinje 
Na področnem tekmovanju v malem nogometu v športni dvorani SŠ Veno Pilon v 
Ajdovščini so dijakinje Biotehniške šole v napetih igrah med tremi ekipami (SŠ Veno 
Pilon, Biotehniške šola, Škofijska gimnazija Vipava) zasedle odlično 2. mesto. 
 
Ponedeljek, 10. februar 2020 
Srečanje bralnega kluba 
Na tretjem srečanju bralnega kluba smo se v knjižnici pogovarjali o zelo zanimivi knjigi 
Val avtorja Todda Strasserja.     
 

 
 
 
Torek, 11. februar 2020 
Zimski športni dan 
Dijaki smučarji so zimski športni dan v sončnem vremenu preživeli na italijanskem 
smučišču Zoncolan. Nekateri dijaki so se odločili za drsanje v Lumpi parku v Ljubljani 
ali za vodne aktivnosti v Atlantisu v Ljubljani. V Novi Gorici so se dijaki odločali za 
fitnes in cross fit vadbo v Mavrici ali za bowling, fitnes in skupinsko vadbo v Magmi. 
Nekateri dijaki so odšli na kegljanje in pohod v okolici Nove Gorice. 
 

  
Zoncolan, Zimski športni dan v soncu obsijan 
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Torek, 11. februar 2020 
Popri tekmovanje 
Na regijskem tekmovanju popri za najboljšo podjetniško idejo med mladimi so naši 
dijaki dosegli izjemen uspeh. V Primorskem tehnološkem parku v Vrtojbi se je 
regijskega tekmovanja udeležilo 11 naših dijakov pod vodstvom mentorice Grete 
Černilogar. Svoje ideje so predstavili Erik Marsetič, Timeja Mavrar, Katja Gruden, 
Luka Kavčič, Matjaž Karanovič (vsi 3. KT), Adele Tamburin in Teo Gajšak (oba 3. NT), 
Tina Tomšič, Sabina Pregelj, Nina Pecman in Patrik Mervič (vsi 5. HT). Komisijo sta 
najbolj prepričala Katja Gruden s podjetniško idejo Milo iz kozjega mleka in ognjiča 
in Luka Kavčič s svojo zamislijo o Počitniški sobi Pod lipo. Uvrstila sta se med prve tri, 
ki se bodo udeležili državnega tekmovanja.     
 

 
               Uspešno prestali predstavitve svojih podjetniških idej. 
 

 
               Komisijo sta najbolj navdušila Katja in Luka.  
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Sreda, 12. februar 2020 
Maturantje na krvodajalski akciji 
Maturantje Biotehniške šole so postali krvodajalci.   
 

 
 
Sreda, 12. februar 2020 
Šolsko tekmovanje Poliglot in Poliglot 3 
Na Šolskem centru Nova Gorica je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega 
jezika. Bronasto priznanje v tekmovanja Poliglot za srednje tehniške in strokovne šole 
so prejeli Luka Kavčič in Tilen Susič (oba 3. KT). Bronasto priznanje v Poliglot 3 za 
poklicne šole pa Robin Martinčič 3. S, Naja Iskra in Marjetka Puc (obe 1. S). Na državno 
tekmovanje v Mariboru so se uvrstili Luka Kavčič, Tilen Susič, Naja Iskra in Marjetka 
Puc.  
(Opomba: Žal je bilo državno tekmovanje odpovedano zaradi epidemije virusa Covid-
19.) 
 
Petek, 14. februar in sobota 15. februar 2020 
Informativni dan 
Zainteresiranim osnovnošolcem in njihovim staršem smo predstavili življenje in delo 
na naši šoli, posestvu in dijaškem domu.  
 

 



63 
 

  
 
Sreda, 26. februar 2020 
Strokovna ekskurzija, Dol pri Ljubljani in Medvode (2. V in 3. V) 
Dijaki programa vrtnar so si v Dolu pri Ljubljani ogledali vrtnarstvo Prosenc. Razkazali 
so jim rastlinjake in razložili, kako v njih že več kot 50 let gojijo sadike okrasnih rastlin 
in zelenjave. Zelo velik poudarek dajejo vzgoji kakovostnih sadik, ki jih prodajajo po 
vsej Sloveniji. Pot jih je nato vodila v Žlebe pri Medvodah, kjer so obiskali drevesnico 
Žiher-Špur, znano po tem, da sami cepijo določene vrste in sorte okrasnih iglavcev ter 
pahljačaste javorje. Dijakom so omogočili, da se sami preizkusijo v cepljenju.   
 
Sreda, 26. februar 2020 
Strokovna ekskurzija v Podgorico (1. KT in 1. NT) 
Dijaki 1. KT in 1. NT so si v okviru obveznih izbirnih vsebin ogledali Reaktorski center 
Podgorica.  Reaktor Triga je namenjen širjenju znanja o jedrski tehnologiji. V centru 
so imeli dijaki najprej predavanje o fuziji , nato je sledila delavnica o energiji ter ogled 
razstave o jedrski tehnologiji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Reaktorski center Podgorica 

 

V drugem delu so si v Cankarjevem domu v Ljubljani ogledali razstavo Ideja, znanost 
in tehnologija antične Grčije. Bila je prva potujoča razstava Znanstvenega centra in 
tehnološkega muzeja NOESIS iz Soluna. Razstava je zajemala področja znanosti 
(matematiko, fiziko, astronomijo, medicino) in tehnologije (inženirstvo, 
ladjedelništvo, arhitekturo, telekomunikacijo, hidravliko, avtomate, merilne naprave). 
Njen namen je bil osvetliti realno zgodovinsko ozadje mitov ter poudariti pomen 
tehnologije in znanosti v antični grški kulturi.  
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Po vodenem ogledu razstave je sledila še delavnica z naslovom Matematika ali igra?  
Dijaki so spoznali in ustvarili Arhimedov ostomahion – sestavljenko iz 14 ploščic, ki 
tvorijo kvadrat. 
 

  
 

 
 
 
MAREC 
 

Sobota, 7. marec 2020 
Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
 
Na državnem tekmovanju 
za Cankarjevo priznanje v 
Ljubljani so se odlično 
izkazali tudi naši dijaki pod 
vodstvom mentorice Nežke 
Černe Gec. Maruša 
Komljanec Ban      (3. S) je 
zasedla 1. mesto in zlato 
priznanje, Ana Kavčič (3. S) 
pa 5. mesto in prav tako 
zlato priznanje.      
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Ponedeljek, 9. marec – sobota, 14. marec 2020 
Strokovno izobraževanje v tujini – Erasmus+, Estonija 
Kot profesorica angleščine sem se od 9. – 14. marca 2020 udeležila strokovnega 
izobraževanja v Estoniji, in sicer v okviru projekta Erasmus+ »Staff Mobility« (Job 
Shadowing). Pet dni sem prisostvovala pouku na višji strokovni šoli v mestu Tartu in 
izkustveno doživela, kako poučujejo jezik stroke v angleščini na študijskih programih, 
ki so blizu kmetijstvu ter naravovarstvu. Zanimivo mi je bilo videti, kako študentje 
utrjujejo strokovno besedišče s pomočjo kahoota oziroma internetnega kviza, ki ju 
sami pripravijo. Koristno mi je bilo slišati, kako poučujejo študente pisati povzetek 
diplomske naloge. Nenazadnje se mi je zdelo uporabno, da morajo študentje tekom leta 
na osnovi angleških virov pripraviti prispevek v Wikipediji v svojem maternem jeziku, 
in sicer o neki strokovni temi, ki do tedaj v njihovem jeziku še ni bila predstavljena. 
Zagotovo pa je moje bivanje v Estoniji zaznamovalo spremljanje novic o naraščajočih 
okužbah s covidom-19 ter bojazen o ovirani vrnitvi domov. Dejstvo je, da se je 
karantena po večini evropskih držav pričela z naslednjim tednom.  
(zapisala Klara Levstek, profesorica angleškega jezika) 
 

  
Višja šola Tartu                                                                Učilnice za angleščino 

 

           
Osrednji trg                                                                              Moderna arhitektura 
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Četrtek, 12. marec 2020 
Zaprtje šole: začasna prekinitev izvajanja pouka v šoli 
Vlada RS je glede na situacijo in zaradi širjenja okužbe s korona virusom SARS-CoV-2 
s sklepom odredila, da se s ponedeljkom, 16. marca 2020, do predvidoma petka, 27. 
marca 2020, prekine vzgojno-izobraževalni proces na vseh šolah. 
 
Sobota, 14. marec 2020 
Zaprtje šole 
Šola bo od ponedeljka, 16. 3. 2020, ZAPRTA. Pouk bo potekal na daljavo. 
Spoštovani dijaki, spoštovani starši, skrbniki! 
Kot smo že napovedali, se s ponedeljkom, 16. 3. 2020 do predvidoma nedelje, 29. 3. 
2020 prekine izvajanje vseh vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v prostorih šole in 
dijaškega doma. V času zaprtja obiski na šoli niso možni. 
Učitelji se bodo potrudili po svojih najboljših močeh, da bi dijaki kljub vsemu ostali 
učno aktivni in da bi zmanjšali izpad učne snovi. Dijaki ste dobili navodila za delo, ki 
bo potekalo preko elektronske pošte, nekaterim so učitelji razdelili delovne liste, 
drugim knjige za domače branje, nekaterim se bodo učitelji še oglasili. Prosim, da 
šolske obveznosti opravljate resno. Dijaki zaključnih letnikov čas izkoristite tudi za 
priprave na poklicno maturo oz. zaključni izpit. Dokončate lahko tudi zaključne naloge, 
konzultacije z mentorji pa v tem času opravljate po elektronski pošti. 
O vseh pomembnih spremembah vas bomo obveščali preko elektronske pošte, spletne 
strani in Facebook strani. 
Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, napišite e-sporočilo vašemu učitelju, razredniku, 
svetovalni delavki ali ravnateljici. Zadeve bomo reševali kot najbolje znamo. 
To niso počitnice, ampak se od vas dijakov pričakuje, da boste v teh dneh, ko ne bo 
pouka v šoli, sami aktivni doma. 
Bodimo potrpežljivi in razumevajoči. Poskrbite, da ostanete zdravi. Pa, da se čim prej 

vidimo :-) 
Barbara Miklavčič Velikonja, ravnateljica 
 
Ponedeljek, 16. marec – petek, 15. maj 2020 
Delo na daljavo v času karantene – doživljanje učitelja 
V prvem valu okužb je bilo delo na daljavo sprva zelo neorganizirano. Učitelji smo bili 
prepuščeni svoji lastni iznajdljivosti, kako bomo delo na daljavo organizirali. Ko so se 
vzpostavile spletne učilnice na eAsistentu, je postalo delo lažje, čeprav je terjalo spet 
svoj napor, vse dijake preusmeriti na ta način dela. Dejstvo je, da so različni pristopi 
različnih učiteljev gotovo povzročili precej zmede med dijaki. Proti koncu prve 
karantene pa se je že pokazala velika  prednost uporabe videokonferenc, ki omogočajo 
(virtualno) živ stik, relativno dobro možnost razlage ter precej objektivno možnost 
spraševanja (ocenjevanja). (zapisala  prof. Klara Levstek) 
 
Slaščičarji v času pouka na daljavo 
Kot vsako leto smo tudi v šolskem letu 2019/20 zagnani zavihali rokave in se podali v 
usvajanje novih slaščičarskih znanj. Slaščičarska delavnica je pokala po šivih od 
vedoželjne in nasmejane mladine, ki je z dneva v dan postajala bolj samozavestna. 
Vendar se je zgodilo tisto, česar še nikoli prej nismo izkusili. Zaradi covida smo morali 
skoraj čez noč zapustiti to lepo okolje, kamor se radi vračamo. "Saj bomo kmalu nazaj", 
smo bili prepričani. A se, žal, naše želje niso uresničile. Škoda ob zamujenih urah 
praktičnega pouka je bila vsak dan večja. Nemočni in nepripravljeni smo se začeli 
spopadati z vprašanjem, kako naprej. 
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Mentorici praktičnega pouka sva sestavljali vaje, razumljive recepture s postopki 
priprave, ki so vključevali znanje, usvojeno že pred zaprtjem šol. 
Dijaki so razumeli, se trudili in doma pripravljali sladice, se fotografirali, snemali in 
fotografije pošiljali preko e-mailov, saj s spletnimi učilnicami še nismo "bili na ti". 
Tako smo postali še močnejši za izkušnjo. Z novim načinom dela smo se spoprijateljili, 
zato smo pripravljeni na vse nadaljnje ure praktičnega pouka (od) doma.  
V času pouka na daljavo so se dijaki zelo potrudili, zato je prav, da nekaj izdelkov tudi 
pokažemo.   (zapisala  prof. Mateja Nagode)    
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Delo na daljavo skozi oči dijakinje 
Ko se je vse začelo, nihče od nas ni pričakoval, da bo trajalo tako dolgo, kot je. Spomnim 
se, da nam je ravnateljica povedala, da za nekaj časa ne bomo šli v šolo, vendar da se 
najverjetneje kmalu vrnemo. Pa smo se vsi motili. Na začetku se je zdelo, kot da imamo 
neke vrste nenapovedane počitnice, take z nedoločenim rokom trajanja. Nato pa se je 
začela šola na daljavo, in vse se je spremenilo. Najprej smo se vsi morali naučiti, kako 
uporabljati spletne učilnice in Zoom; tako dijaki kot tudi profesorji. To je še nekako šlo, 
česar pa ni veliko ljudi pričakovalo, je bilo dejstvo, da se bodo te internetne strani kar 
naprej sesuvale, saj so jih uporabljali skorajda vsi učenci in učitelji iz celotne Slovenije. 
Na začetku je bilo veliko zmede, neznanja in slabe volje zaradi sesuvanja spletnih 
strani, vendar so se stvari s časom izboljšale, in tudi tega smo se nekako priučili. Človek 
se vsega navadi. (zapisala Tajda Hvala, 2. NT) 
 
 
MAJ 
 
Sobota, 9. maj 2020 
Dan Evrope 
Proslave ob Dnevu Evrope zaradi Covida-19 ni bilo, so pa dijaki 3. letnika 
naravovarstveni tehnik v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
pripravili filmček in ga objavili na FB strani šole.   
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Torek, 12. maj – četrtek, 14. maj 2020 
Finale tekmovanja Popri 
Na državnem tekmovanju Popri so finalisti predstavili svoje podjetniške ideje preko 
video konference. V finale sta se uvrstila tudi naša dijaka Katja Gruden in Luka Kavčič 
(oba 3. KT) pod mentorstvom Grete Černilogar.  
 

 
                       Katja Gruden (prva od spodaj navzgor) je predstavila svojo poslovno idejo. 

 

 
                       Luka Kavčič (prvi od spodaj navzgor) suvereno zagovarja svojo idejo. 

 
 
Ponedeljek, 18. maj 2020 
Šola je ponovno oživela 
Po dveh mesecih so se v šolo ponovno vrnili dijaki zaključnih letnikov. Ostali se še 
vedno izobražujejo na daljavo. 
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JUNIJ 
 
Torek, 9. junij – ponedeljek, 22. junij 2020 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) 
Dorentina Kadrija in Mihaela Stojanova, dijakinji 4. ŽT, sta opravljali prakso v Galiciji 
pri Žalcu, na kmečkem turizmu, oziroma kmetiji Podpečan. Kmetija se ukvarja z 
živinorejo, predelavo mleka v sir, kmečkim turizmom in wellness storitvami.  
 

  
 

      
 
 
Sreda, 24. junij 2020 
Anketa dijakov o šolanju na daljavo 
Analiza anketiranja dijakov o pouku na daljavo v času koronavirusa je pokazala, da je 
73 % dijakov pouk na daljavo ustrezal. Mnenja o tem, pri katerih predmetih jim je 
izobraževanje na daljavo ustrezalo, so bila zelo različna. Najbolj so pogrešali druženje 
s sošolci in prijatelji ter razlago profesorjev v živo. Najpogosteje so se za pomoč obrnili 
na sošolce. 
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JULIJ 
 
Ponedeljek, 6. julij 2020 
Čistilna akcija Biotehniške šole   

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasmejane, potem, ko so 
očistile zeliščni vrt. 

 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vhod na šolsko dvorišče 
je zopet urejen. 
 
 

 
 
 

 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Najbolj pogumni so se 
pognali med vrtnice. 
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Torek, 7. julij 2020 
Anketa učiteljev o poučevanju na daljavo 
Skoraj 60 % učiteljev je kakovost pouka na daljavo ocenilo kot slabše kot v razredu, 20 
% občutno slabše kot v razredu, 10 % enako kot v razredu ter 10 % boljše kot v razredu. 
Najbolj so pogrešali izobraževanje za rabo digitalnih tehnologij pri poučevanju na 
daljavo. Pozitivni učinki poučevanja na daljavo pa so vsekakor med korono ustvarjena 
gradiva, ki bodo v pomoč pri razlagi snovi tudi v prihodnje, pa tudi dijakom pri 
utrjevanju snovi. 
 
Torek, 7. julij 2020 
Podelitev maturitetnih spričeval 
Čestitke vsem BTŠ-jevcem za uspeh na letošnji maturi, še posebej naši zlati maturantki 
Piki Pavlič iz 4. KT. 
Želimo vam vse dobro na vaši nadaljnji poti.     
 

 
Nasmejani maturantje po uspešno opravljeni poklicni maturi 
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Generacijska slika profesorjev in dijakov zaključnih letnikov. 

 


