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poklice, ki proizvajajo surovine za hrano, poklice, 
zaradi katerih lahko ugrizneš v sočno breskev.

Od 1968 pa do danes, skozi mozaik dogodkov, me-
njavanja stavb, sprememb izobraževalnih pro-
gramov 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 kmetij-
stva 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.

ravnateljica 
Barbara Miklavčič Velikonja

Pomlad v Goriških brdih, Vipavski dolini, v dolini 
reke Soče, na kraški rdeči zemlji …,  prelepe slike, 
da bi nas pustile ravnodušne. 

V ta primorski geografski mozaik smo vmeščeni 
mi, že 50 let. Smo edina izobraževalna ustanova v 
tem koncu Slovenije, ki omogoča dijakom in odra-
slim udeležencem, da poleg splošnih znanj prido-
bijo tudi kakovostna strokovna znanja s področja 
kmetijstva, živilstva, gostinstva in naravovarstva. 
Vključeni smo v številne projekte in mednarodne 
izmenjave, sodelujemo s kmetijskimi inštitucija-
mi, društvi, lokalno skupnostjo. Še posebno smo 
ponosni na našo zunanjo učilnico, 19 ha veliko po-
sestvo, in na vse specializirane učilnice, ki omo-
gočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnem 
učnem okolju. 

Združujemo potenciale, ki nas  obdajajo: mlade, ki 
so pripravljeni kmetovati, okolje in naravne vire 

ter izkustveno znanje naših nonotov, non in star-
šev, v moderno kmetijsko prakso.  Mladi imajo da-
nes na kmetijstvo sodoben pogled, so dinamični, 
drzni, odprti za povezovanje, lažje sledijo novos-
tim in naprednim tehnološkim inovacijam. Kre-
piti pa morajo vedenje, iskati nova znanja, znati 
morajo izbrati prave informacije in znati ustvariti 
nove zgodbe. Naloga Evrope, Slovenije in lokalne 
skupnosti pa je, da takemu mlademu nudijo ure-
jeno podporno okolje, da bodo v kmetovanju vide-
li priložnost in perspektivo, ki jim bo zagotavljala 
ustrezen dohodek in primerljiv življenjski stan-
dard z vrstniki.

Vemo, da je prihodnost poklicev povezana s teh-
nologijo in hitrimi spremembami, oddaljeni kra-
ji so na dosegu rok, informacije na dosegu tipke. 
Navkljub temu pa smo prepričani, da spada naša 
šola med tiste, ki izobražujejo za najlepše poklice, 
za poklice prihodnosti, poklice povezane z naravo, 
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"Kmetijska šola v Gorici je bila ustanovljena v letu 
1869 na pobudo cesarsko-kraljeve družbe in na 
stroške deželnega odbora ter s podporo cesarsko-
kraljevega ministrstva za kmetijstvo. Najprej je 
šola delovala v dveh oddelkih: italijanskem in 

Domovina, 31. 5. 1867 Domovina, 3. 12. 1869

Ustanovitev 
prve kmetijske šole

1869/1870

slovenskem, ki sta se ločila leta 1879. Slovenci 
smo tako prvič imeli lastno samostojno slovensko 
kmetijsko šolo. Šola je imela svoje vodstvo, 
poslopje in inventar. V sklopu šole so imeli 14 
ha posestva ter drevesnico, trsnico, čebelnjak, 

poskusno polje in drugo. Poučevala sta ravnatelj 
in en strokovni učitelj. Šola je bila dvoletna. Leta 
1912 se je šola spremenila v dvoletno zimsko šolo 
po pet mesecev; delovala je do leta 1915." 

Hilarij Kosta, 1968
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1947/1948

Že jeseni 1873 se je pričel pouk na drugi slovenski 
vinorejski in sadjarski šoli na Slapu pri Vipavi. Tudi 
ta šola je bila dvoletna. Zaradi bližine Gorice je bil 
vpis slab in šola je delovala le do leta 1884, nakar se 
je preselila v novoustanovljeno kmetijsko šolo na 
Grm pri Novem mestu.

1873/1874 1908/1909 1948/1949 1953/1954

Gospodinjska 
šola v Tomaju
(deluje do 1947)   

Vinogradniško-sadjarska 
šola v Vipolžah 
(deluje do 1951)

Nižja kmetijska 
šola Ravne pri Pivki 
(deluje do 1963)

Kmetijska šola Lože – Loški grad Dijaki in učitelji loške kmetijske šole

Kmetijska šola v Ložah (deluje do 1961) 
Vinogradniško-sadjarska šola 
v Škocjanu (deluje do 1951)

Vinorejska šola 
na Slapu pri Vipavi 
(deluje do 1884)

Do konca druge svetovne vojne  je  področje kme-
tijstva vsaj delno pokrivala leta 1908 ustanovljena 
Gospodinjska šola v Tomaju.
Leta 1947 je bila ustanovljena Kmetijska šola 
Lože. Šola je bila nekaj čas enoletna, nekaj časa 
dvoletna. V trinajstih letih njenega delovanja je 

šolanje končalo 279 dijakov. Večne težave v zvezi 
s posestvom in denarjem  ter slabim vpisom so 
pripeljale do tega, da je bila ukinjena leta 1961.
V tem obdobju so bile na Primorskem še nekatere 
druge šole, ki so obstajale le krajši čas.
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"Kmetijska šola Gorica v Novi Gorici ima nalogo 
vsestransko izobraziti bodočega kmetovalca ali 
kmetijskega delavca. Teoretičen pouk bo trajal 
dve zimi po 18 tednov in bo obsegal vse strokovne 
predmete od živinoreje, sadjarstva, poljedelstva, 

V časopisu objavljen razpis Prva generacija Kmetijske šole Gorica

1968/1969

Josip Slivnjak
(ravnatelj od 1968 do 1971)Ustanovitev 

Kmetijske šole Gorica

vinogradništva, varstva pri delu, gospodarjenja in 
tako naprej do splošnih predmetov, kot so: slo-
venski jezik, računstvo in drugi predmeti. Zelo 
velik poudarek je na praktičnem pouku, saj bodo 
učenci imeli prakso na družbenih obratih in doma 

na kmetijah, kjer jih bodo vodili in obiskovali pre-
davatelji in drugi strokovnjaki. Velik pomen je 
dan poučevanju kmetijskega strojništva, saj bo 
med drugim vsem učencem tudi dana možnost, da  
opravijo redni traktorski izpit." 

Hilarij Kosta, 1968
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1969/1970

"Otvoritev nove montažne zgradbe, ki služi še 
danes, je bila jeseni 1969 ob veliki pomoči Obči-
ne Nova Gorica. Denarja ni bilo. Veljalo je načelo 
"znajdi se". Šola je bila oddelek tedanjega Kmetij-
skega zavoda v Novi Gorici. Nekaj opreme smo do-

Nova stavba Kmetijske šole Gorica (1969) Dijaki in profesorji v šolskem letu 1969/1970

Hilarij Kosta
(v. d. ravnatelja 1971/1972)

Kmetijska šola Gorica 
dobi nove prostore

bili od ukinjene kmetijske šole v Ložah, prvi trak-
tor – odslužen – pa so darovali iz Biljenskih gričev.
Sledila so suha leta vpisa. Zahteva, da mora biti 
za obstoj letnika vpisanih vsaj 17 učencev, je na-
rekovala vse mogoče oblike iskanja in prepriče-

vanja mladih in staršev, da se vpišejo v našo šolo. 
Potrebno je bilo po poizvedbah obiskati marsika-
tero domačijo po celotni Primorski." 

Hilarij Kosta, 2009
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"Današnji kmetovalec bi moral vedeti o zemlji vsaj 
malo več kot to, ali je črna ali rjava. Moral bi nekaj 
vedeti o humusu, o strukturi zemlje, o izsuševa-
nju. Vsaj osnovne sestavine bi moral poznati. Mo-
ral bi mnogo, mnogo vedeti o gnojenju. Kdaj, koli-
ko, katerega gnoja, da ne bo zametaval denarja in 

Praksa: spravilo krme (Miren) Generacija v sedemdesetih

1972/1973

Zvonko Reljanovič 
(v. d. ravnatelja 1975/1976)

1975/1976

Začetek izobraževanja 
odraslih

Jože Osvald 
(v. d. ravnatelja od 1972 do 1975)

da bo dobrega pridelka čimveč. Isto velja za močna 
krmila in za krmo sploh. Joj, koliko je zavrženega 
oziroma koliko nepridelanega, ker ne znamo! Mo-
ral bi znati nekaj biologije, sicer marsičesa ni mo-
goče razumeti. Kaj bi utemeljevali, saj vsak dobro 
ve, da delo drugače opravljaš, če ga razumeš, če si 

ga znaš razlagati, če veš, zakaj je treba tako, kot če 
delaš na pamet. Drugače gledaš na gnojenje trav-
nika, na dognojevanje, če veš, da trava najbolj rase 
v maju, juniju. Takrat ko žival, ko rastlina lahko 
izkoristi, takrat ji je treba dati čimveč." 

Miha Lipušček, 1978
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1976/1977           

Usmerjeno izobraževanje je prineslo pomembne 
premike v razvoju kmetijske šole. S poenotenjem 
šolanja se je uvedel triletni program kmetijec in 
štiriletni program kmetijski tehnik, ki je omogo-

Profesorski zbor 
v šol. letu 1976/77

Urejanje nasada jablan za šolo

Novi programi: 
sadjar-vinogradnik, 
poljedelec-živinorejec

Pavel Colnar
(ravnatelj od 1976 do 1991)

Šolski vrt v Šempetru (1984) 

1981/1982           1983/1984           

Združitev v Naravoslovni 
srednješolski center 
Nova Gorica

Z usmerjenim izobraževanjem se šola 
preimenuje v Srednjo kmetijsko šolo 
Nova Gorica; nov program: kmetijski tehnik

čal nadaljevanje šolanja na šesti in sedmi stopnji. 
Vpisalo se je 96 dijakov. Povečan vpis in potreba 
po učiteljih splošnih predmetov sta razloga, da 
se dve leti kasneje šola združi z Gimnazijo Nova 

Gorica in Srednjo zdravstveno šolo Nova Gorica v 
Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica. 
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Program mesar – do leta 1992 kot dislociran od-
delek mariborske živilske šole – je močno pove-
čal število vpisanih dijakov. Prostorska stiska se 
je še povečala; pouk je v naslednjih letih potekal 
na več lokacijah: v stavbi pri Kmetijskem zavodu 
in na Gimnaziji, občasno pa še v dijaškem domu 

Prva generacija živilk Prva generacija mesarjev na zaključnem pikniku

1984/1985 1985/1986

Začetek živilske smeri;
program: predelovalec živil rastlinskega izvora

1991/1992

Stavba pri Kmetijskem zavodu v vse 
slabšem stanju

Nov program: 
mesar

Mojca Novak
(ravnateljica od 1991 do 1999)

na Grčni, v učilnicah Ljudske univerze Nova Gori-
ca, na Osnovni šoli Frana Erjavca, na Osnovni šoli 
Kozara in morda še kje. Takšni neugodni pogoji in 
dejstvo, da je matično montažno stavbo pri Kme-
tijskem zavodu že močno načenjal čas, so še bolj 
spodbudili razmišljanje o gradnji novih prostorov, 

ki je spremljalo kmetijsko šolo že od prvih let nje-
nega obstoja.
Leta 1992 stečejo prvi dogovori z občino o nujnosti 
izgradnje nove zgradbe kmetijske in živilske šole, 
leta 1993 Izvršni svet SO Nova Gorica potrdi loka-
cijo za izgradnjo šole v Šempetru.
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1992/1993

Od leta 1992 je na šoli aktivna vrtnarska posta-
ja pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije 
in finančni podpori Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Na-
loga vrtnarske postaje je preskušanje novih sort 

Pridelek 
vrtnarske postaje

Lokacija za novo šolo v Šempetru Slovesnost ob polaganju temeljnega kamna (27. 10. 1995)

1993/1994 1995/1996

Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica se preime-
nuje v Srednjo šolo Nova Gorica;
šola dobi vrtnarsko postajo

Podpis dogovora za 
gradnjo kmetijske šole v 
Šempetru

Temeljni kamen za novo šolo;
Srednja kmetijska šola Nova Gorica se 
preimenuje v Srednjo kmetijsko in živilsko 
šolo Nova Gorica

vrtnin in tehnologij pridelovanja vrtnin, tako 
na prostem kot v zaščitenih prostorih. Pri delu 
na vrtnarski postaji sodelujejo tudi dijaki šole, 
ki lahko tako neposredno spoznavajo novosti in 
ugotavljajo, kako različni dejavniki vplivajo na 

končni pridelek. Redno se odvijajo tudi ogledi in 
demonstracije za zunanje obiskovalce. Vrtnarsko 
postajo je 12 let vodila Andreja Glavan Podbršček, 
njeno delo nadaljuje Ingrid Bratož.
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Ob boku pomembnih dogodkov, kot sta gradnja 
šole ter širitev in urejanje šolskega posestva, se 
pojavi prvo šolsko glasilo Pratika od K do Ž. Izšla 
je ob koncu šolskega leta 1996/97 s koledarjem za 
naslednje šolsko leto in raznovrstnimi prispevki. 

Temelji za novo šolo Naslovnica prvega šolskega glasila

1996/1997

Gradnja šole (pomlad 1997) 

Pratika je izšla še trikrat. V šolskem letu 2000/01 
sta izšli dve številki bolj literarno naravnane-
ga glasila Kratkočasje. Po daljšem premoru se je 
šolskem letu 2014/15 nekaj dijakov opogumilo in 
pod okriljem dijaške sekcije ponovno začelo z iz-

dajanjem šolskega glasila, tokrat z imenom Puls. 
Ta izhaja dvakrat letno, prinaša pa predvsem 
pregled pomembnejših dogodkov na šoli.

Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
šola pridobi 10 ha površine in trajnih nasadov 
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1997/1998

"Dijaki, ki obiskujemo kmetijsko šolo, si pred-
vsem želimo boljše pogoje za prakso. Vrtnarji na 
primer sanjamo o rastlinjaku pred šolo, v katerem 
bi gojili lončnice, zelenjavo pa tudi rezano cvetje, 
ki bi ga potem uporabili za aranžiranje. Želimo si 
razgibano okolico šole, da bi lahko gojili razno-

Gradnja šole (jesen 1997) Nov vinograd pomladi 1998 

1998/1999

Srednja šola Nova Gorica dobi novo ime: Šolski center Nova Gorica; 
Srednja kmetijska in živilska šola Nova Gorica pa: Poklicna in 
tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica;
zasaditev novega šolskega vinograda

Novi programi: 
triletni: slaščičar, vrtnar, 
kmetovalka gospodinja 
3+2: kmetijsko-gospodarski 
tehnik, živilski tehnik 

vrstno cvetje, tako bi lahko ob ribniku, ki se že 
"polni", zasadili obvodne oz. močvirske in vod-
ne rastline. Mogoče bi v kakšnem kotičku ime-
li skalnjak in gorske rastline … Verjetno je dosti 
zamisli in idej, a malo premalo prostora. Upamo 
pa, da se nam bodo vsaj nekatere želje uresničile, 

nenazadnje se nam bo največja in najpotrebnejša 
želja izpolnila tistega dne, ko se bomo prvič kot 
dijaki podali skozi nova šolska vrata v nove pro-
store šole."

Dijakinja drugega letnika, 2000

Andreja Glavan Podbršček 
(ravnateljica od 1999 do 2004)
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"V teh prostorih, ki so se gradili od oktobra 1995. 
leta, imamo za izobraževanje dobre pogoje. Ob 
novih svetlih učilnicah so na voljo laboratoriji in 
specialne učilnice, ki jih bo potrebno še opremiti 
z laboratorijsko opremo. Imamo lepe učilnice in 
delavnice za praktični pouk. V sedmih letih, koli-

Nova šolska stavba Časopis OKO je poročal o otvoritvi

2001/2002 2002/2003

Selitev v novo stavbo 
v Šempetru

Uradna otvoritev nove stavbe;
odprtje novoopremljene kleti; novo ime: 
Srednja poklicna in tehniška 
kmetijsko-živilska šola Nova Gorica

kor časa se je gradila šola, je postopoma nastajalo 
in se dopolnjevalo tudi šolsko posestvo, kjer se te-
oretično znanje preverja v praksi. 
Za kakovostno pedagoško in strokovno delo skrbi 
38 učiteljev in strokovnih delavcev, ki so jih  težki 
pogoji zadnjih let tako utrdili, da jim sedaj nobe-

na naloga ni pretežka. Polni so novih idej, ki jih 
skupaj z dijaki skušajo realizirati, tako pri rednem 
delu v šoli kot tudi pri številnih obšolskih dejav-
nostih. Novih nalog nam ne bo zmanjkalo. In to 
je dobro." 

Iz govora ravnateljice ob otvoritvi, 2002
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2003/2004

Nova stavba ni prinesla le urejenih učilnic; v nje-
nem sklopu sta tudi mala in velika telovadnica, 
sodobno opremljena vinska klet in prostor za 
skladiščenje. K šoli je pripet dijaški dom s 108 lež-

Vinska klet in kletar Alojz Lemut Zaposleni (skoraj vsi) v letu 2002/2003 Dan dejavnosti: 
urejanje šolske okolice

Mojca Novak Simonič 
(ravnateljica od 2004 
do 2010)

išči in pripadajočo kuhinjo. Na začetku neurejeno 
šolsko okolico smo v naslednjih letih zasadili z ok-
rasnimi rastlinami, postavili tunele, uredili šolski 
vrt, zeliščni vrt, skalnjak, ribnik, hlev z ograjenim 

pašnikom za živali (koze, ovce, osli), umestili če-
belnjak, … Možnosti je še veliko, saj idej nikoli ne 
zmanjka.
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Zveza za tehnično kulturo Slovenije v sodelovanju s centrom GRM Novo 
Mesto prireja državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti 
slovenskega podeželja, na katerem naši dijaki redno in uspešno sodelu-
jejo. V šolskem letu 2004/05 so se uvrstili na prvo mesto, kar je uspelo v 
šolskem letu 2018/19 tudi dijakinjam Teji Humar, Tiji Božič in Nuši Zorn 
pod mentorstvom Janje Bavčar in Tanje Malik.

Etnološke in kulinarične značilnosti slovenskega 
podeželja – 1. mesto: Eneja Štokelj in Matej 
Trošt z mentorico Janjo Bavčar

  2004/2005

Tekmovanje kmetijskih šol Slovenije v oranju - 1. mesto Valter Jejčič 
(spredaj), za njim ostali člani ekipe: Loze Lemut (mentor), Alen Pirjevec, 

Luka Kogoj, Nejc Tomažič, Simon Hrovatin in Vojko Cej (mentor)

Vsakoletno tekmovanje v oranju je za naše dijake še poseben izziv, saj ta dejavnost 
ni primarna na našem koncu. Ob običajno spodobnih uvrstitvah smo še posebej 
ponosni na tiste posameznike in ekipe, ki so se uvrstili na sam vrh. Tako je leta 
2005 zmagal Valter Jejčič, leta 2006 smo slavili ekipno zmago, leta 2007 sta prvi dve 
mesti zasedla Andrej Kosovel in Luka Kogoj, leta 2015 je bil prvi Matevž Slejko, ki 
se je z mentorjem Kristjanom Bratožem udeležil evropskega prvenstva v Estoniji.

Na vrtnarski razstavi 
v Šempetru pri Gorici
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2005/2006

V okviru projekta Comenius se je naša šola pove-
zala s šolo iz Gradiške; oblikovali so skupen ra-
zred z namenom premagovati jezikovne bariere 
in  s konkretnim ciljem pridelati Vino prijateljstva, 
narejeno iz enakega deleža grozdja iz njihovega in 

K čebelnjaku Čez mejo so prinesli italijanski delež grozdja Etiketa, ki so jo 
oblikovali dijaki

Nov program: kuhar;
otvoritev čebelnjaka

Projekt 
Vino prijateljstva

našega vinograda. Medtem ko je vino zorelo, so se 
dijaki srečevali v kleti, laboratorijih pri vajah, vi-
nogradih; izdelali so etiketo, brošuro, ob obiskih 
spoznavali partnersko deželo, njeno kulturo in 
običaje, obiskali so kmetijske obrate ter poglablja-

li znanje tujih jezikov. Projekt se je zaključil maja 
2006, ko so s pomočjo mobilne polnilne linije uste-
kleničili okrog 700 steklenic Vina prijateljstva. 

17



Trajni nasadi se nahajajo na dveh lokacijah in sicer 
v okolici šole in na Marku.
Prve resnejše trajne nasade je šola dobila 1996, ko 
smo od Sklada kmetijskih zemljišč dobili nasade 
kakija in marelic na Marku. Nasadi so bili v raz-
ličnih stanjih, zato smo leta 1999 začeli z obnovo 

Zasaditev demonstracijskega sadovnjaka pod šolo

2006/2007

Nov oljčnik na Marku

Nov kolekcijski nasad in nov oljčnik

2007/2008

Kmetijska šola se pridruži Tehniškemu šolskemu centru 
Nova Gorica in se preimenuje v Biotehniško šolo;
nov program: hortikulturni tehnik

in uredili 2 ha novega vinograda. Leta 2007 se je 
ponudila prilika za novo investicijo in uredili smo 
demonstracijski šolski sadovnjak pod šolo, v ka-
terem je zasajenih 30 različnih sadnih vrst. Istega 
leta smo uredili tudi kolekcijski oljčnik na Marku 
s 26 sortami.

Leta 2011 smo na Marku zasadili majhen nasad ma-
relic (300 dreves). Leta 2013 smo v okviru projekta 
UE LI JE 2 uredili nasad s kolekcijo starih sort oljk. 
Zadnja pridobitev je nov vinograd na Marku, ki smo 
ga uredili v šolskem letu 2017/18.
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2008/2009

40-letnica šole

»Spoštovani gosti, dragi sodelavci in dijaki!
Vesela sem, da vas lahko pozdravim pri nas na šoli 
v svojem imenu in v imenu kolektiva. Ko smo začeli 
praznovati proslavo, smo si želeli prehojenih 40 let 
proslaviti s toplimi medčloveškimi stiki vseh, ki so 

na to šolo vezani. Nismo pričakovali, da se nas bo 
zbralo tako veliko. Prijave in današnja udeležba pa 
so nas navdale s ponosom, saj kažejo, da nas niste 
pozabili ali spregledali. Naj izkoristim to priložnost 
ob lepem jubileju šole, da se zahvalim vsem tistim, 

ki so kakorkoli pripomogli, da danes delujemo v 
dobrih pogojih kot kakovostna, urejena in prizna-
na šola.«

Uvodni del govora ravnateljice 
Mojce Novak Simonič, 2009

Utrinki s prireditve ob 40-letnici
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Učna kuhinja in učilnica strežbe omogočata kvali-
teten pouk dijakom programa gastronom hotelir. 
Učna kuhinja je razdeljena na več delovnih po-
vršin, na katerih dijaki pripravljajo raznovrstne 
jedi, od juh do posladkov.  Učilnica strežbe pa je 

Učna kuhinja

2009/2010

Učilnica strežbe

Nova učna prostora: učna kuhinja in učilnica strežbe; 
nov program: naravovarstveni tehnik

razdeljena na restavracijski del in točilni pult, 
kjer se dijaki učijo komunikacije z gosti, postre-
či jedi na različne načine, pripravljati koktajle … 
Oba prostora sta profesionalno opremljena, sku-
paj tvorita zaključeno celoto. Učilnica strežbe je, 

odkar smo jo leta 2012 povečali, tudi primeren 
restavracijski prostor za manjše pogostitve ob 
različnih priložnostih, saj je v njej 28 sedežev. 

Barbara Miklavčič Velikonja
(ravnateljica od 2010)
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2010/2011

Organizacija državnega 
tekmovanja srednjih 
biotehniških šol v oranju

Na tekmovanju slaščičarjev v okviru GTZ-ja redno 
sodelujejo tudi naši dijaki, praviloma zelo uspešno. 
Prvo zlato priznanje so dosegli v Kranjski Gori leta 

2010 (slika zgoraj); uspeh so ponovili ravno tako 
v Kranjski Gori leta 2017 Maruša Leskovic, Manca 
Šircelj in Urška Penko z mentorico Matejo Nago-

de in nato še v Portorožu leta 2018 Patrik Furlani, 
Maruša Komljanec in Karolina Sodnik z mentorico 
Matejo Florjančič.

Na tekmovalnem poligonu v Ložah pri Vipavi GTZ Kranjska Gora – zlato priznanje za slaščičarje 
(Jasmina Mihelj, Matej Prinčič in Špela Lisjak z 
mentorico  Matejo Nagode)
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Prostor ob vinski kleti, ki je od izgradnje šole neugledno sameval, je  v šol-
skem letu 2011/12 dobil novo podobo in novo funkcijo.  S kamnom oblečeni 
zidovi, kamniti oboki, rezljana lesena vrata, dolga lesena miza in stenska 
poslikava so iz pustega prostora naredili lepo degustacijsko sobo. Seveda je 
otvoritveno dejanje pripadlo ravnateljici in prvemu kletarju Alojzu Lemutu.

Otvoritev degustacijske sobe

2011/2012

Utrinki s srečanja biotehniških šol

Ureditev degustacijske sobe;
organizacija srečanja biotehniških šol

Srečanje biotehniških šol je športno-družabno srečanje zaposlenih, ki ima že 
kar lepo tradicijo. Po nekajletnem srečevanju na Rogli se je začelo seliti  in 
tako smo leta 2012 prevzeli vlogo organizatorja. Izkoristili smo možnosti, ki 
jih ponuja šola (dijaški dom, kuhinja, bližina drugih športnih objektov), in 
pripravili gostom prijetno dvodnevno druženje.
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Organizacija tekmovanja 
dijakov biotehniških šol

Po srečanju zaposlenih z biotehniških šol smo organizirali še tekmovanje di-
jakov, ki ga gosti vsako leto druga šola. Tukaj so tekmovanja praviloma bolj 
strokovno obarvana, nekatera pa vendarle tudi zabavna. Že prej pridobljene 
izkušnje so pripomogle, da je tekmovanje teklo brez zapletov in v splošno 
zadovoljstvo – še posebej gostiteljev, ki so zasedli 1. mesto med ekipami.

Utrinki s tekmovanja Na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni

Prisotnost na kmetijskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je skorajda obvezna. 
Čeprav se sejem odvija v nekoliko neugodnem času, tik pred začetkom šolskega 
leta, se naša šola tam redno predstavlja z lično urejenim paviljonom in sodeluje 
pri spremljajočih dogodkih.
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Potomka mariborske Stare trte 
je dobila mesto ob vhodu v šolo 

2011/2012

Naslovnica brošure

Tehniški šolski center Nova Gorica se preimenuje v Šolski center Nova Gorica;
posaditev Stare trte;
Europea na naši šoli                                                                                                                                             
   

Europea (evropsko tekmovanje v vinarstvu in vi-
nogradništvu) se je prvič zgodilo leta 2006 v Av-
striji. Od samega začetka so se naši dijaki redno 
udeleževali tega tekmovanja, ki se je selilo po 

Evropi; osmo po vrsti je pristalo na naši šoli. Zara-
di lažje organizacije (prazna šola in dom) smo ga, 
ob sodelovanju vseh zaposlenih, uspešno izpeljali 
med prvomajskimi počitnicami. Še posebej smo 

ponosni, da je na domačem terenu zmagala naša 
ekipa.
Pet dni druženja, medsebojnega spoznavanja in 
tekmovanja smo uspešno spravili pod streho.

Zmagovalna ekipa: Vanesa Klinec, Aleš 
Makuc (mentor) in Žan Bric
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Tekmovalci pri delu in skupinska na koncu V šolskem oljčniku nabrane oljke so v novi oljarni, ki jo je pognala predstavnica dijakov 
Vanesa Klinec, predelali v prve litre olja

2013/2014

Nova pridobitev: 
oljarna

Od konca oktobra 2013 obratuje v kletnih prostorih 
Biotehniške šoli v Šempetru nova, sodobna oljar-
na za predelavo oljk. Oljarna je manjše zmogljivo-
sti, namenjena za didaktično delo ter za storitve 
pridelovalcem oljk z manjšimi količinami. Šola je 
oljarno pridobila skozi sodelovanje v projektu UE 

LI JE II, v katerem je sodelovalo več italijanskih  in 
slovenskih partnerjev.  
Oljarna lahko predela do 250 kg plodov na uro, 
zmogljivost posamezne mešalne komore pa je 150 
kg. To omogoča časovno ustrezno mešanje oljčne 
mase, kar pozitivno vpliva na kvaliteto in izplen 

oljčnega olja. Deluje na centrifugalnem principu 
in je zato tako pridobljeno olje hladno stiskano, 
kar lahko potrdi tudi izpis na koncu predelave. 
Oljarno smo uradno otvorili  8. novembra 2013. 
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Med dijaki, ki so sprejeli predsednika Boruta Pahorja  na MIC-u, je bil 
tudi predsednik dijaške skupnosti Biotehniške šole Matevž Koren

2014/2015

Dan dejavnosti: medgeneracijsko povezovanje

Obisk predsednika Boruta Pahorja

Dan dejavnosti si omisli šola enkrat v šolskem 
letu. Praviloma je tematsko zaokrožen, tema pa 
naj bi bila takšna, da se v njej najdejo in znajdejo 
dijaki vseh programov. Rezultati delavnic in dru-

gih dogajanj so zanimivi ne samo za dijake, ampak 
tudi za širšo okolico. Zato že vrsto let povezujemo 
ta dan z dnevom odprtih vrat, ko si lahko obisko-
valci v popoldanskem času ogledajo rezultate do-

poldanskega ustvarjanja dijakov in zunanjih stro-
kovnih sodelavcev oz. mentorjev.
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Dijaki programa gastronom-hotelir se vsako leto preskusijo na kuharskem 
tekmovanju v okviru GTZ. Njihovi uspehi dokazujejo, da je proces pridobiva-
nja znanja na šoli vseskozi na visokem nivoju, saj  so bili kar osemkrat srebr-
ni, v zadnjih šestih letih vsako leto.

Na GTZ kuharji srebrni: mentorica Andrejka Pisk 
Rutar, Lucija Žbogar, Dean Maj Gorkič in Martin Kolar 

Maturantski ples

Najprej dijaki maturantskih plesov niso imeli, potem so jih organizirali na ra-
znih koncih, od leta 2011 jih organizirajo v šolski telovadnici brez zunanje po-
moči (z izjemo obveznih plesnih vaj). Možnosti, ki jih ponuja šola (od prostora 
do priprave hrane in strežbe), je sicer potrebno nadgraditi z lastnim delom, a je 
trud poplačan z zadovoljstvom ob sproščenem in domačem vzdušju teh večerov.

2015/2016

V okviru projekta Bluewin 
so dijaki pomagali čistiti dalmatinsko obalo
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Bazar "Nisi sam"

2016/2017

Sajenje trt v novem vinogradu

Nov vinograd

Šolski bazar se je pojavil skoraj samoumevno kot po-
daljšek dneva dejavnosti v okviru dneva odprtih vrat. 
Izdelke, ki nastajajo v procesu šolanja in v delavni-

cah dneva dejavnosti, ponudimo obiskovalcem dne-
va odprtih vrat. Gonilna sila bazarja je Lidija Kohn, 
ki je organizirala prvega leta 2012 in tudi vse nasled-

nje. Celoten izkupiček gre v šolski sklad, s katerim 
pomagamo socialno šibkejšim dijakom pri finančno 
zahtevnejših dogodkih (ekskurzije, izmenjave, …).

28



Sejem Flora v Celju je privabil tudi naše vrtnarje, 
da na tekmovanju pokažejo svoje znanje in talent. 
Nekajkrat so bili zelo uspešni; tako je leta 2010 
zasedla prvo mesto Vesna Podberšič, leta 2017 sta 

Dijaki Biotehniške šole so na povabilo 
evropskih poslancev obiskali Bruselj

Na tekmovanju Konzorcija 
biotehniških šol

2017/2018

bila prva Marko Jazbec in Luka Mavrič, leta 2018 
pa Marko Jazbec, Jan Kunc. V letu 2017/18 je Mar-
ko Jazbec  sodeloval tudi na tekmovanju v znanju 
in spretnostih za dijake in študente biotehniških 

šol, ki ga organizira Konzorcij biotehniških šol. 
Vsa leta se z dijaki trudi in jih usmerja mentorica 
Irena Bizjak. 

1. mesto vrtnarjev na sejmu Flora
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Okrogla miza ob 50-letnici; spomine so obujali (od leve): Marija Drešček, Andreja 
Glavan Podbršček, Jože Testen, Hilarij Kosta, Bojan Bratina, Alojz Lemut, Egon Pipan 
in Mojca Novak Simonič; objektiv ni ujel Silva Šuligoja in Barbare Miklavčič Velikonja.

2018/2019

Koncert zbora Biotehniške šole v 
Kulturnem domu v Novi Gorici

50-letnica šole

Pevski zbor Biotehniške šole je svojo pot začel 
prav na prireditvi ob 40-letnici. Tako v letošnjem 
šolskem letu praznuje desetletnico delovanja, ki 
je bilo zelo bogato in razgibano. Ob pomembnej-
ših dogodkih na šoli so svoje glasove združili di-

jaki, dijakinje in profesorice; na internih zabavah 
kolektiva ob rojstnih dnevih in drugih praznova-
njih pa je bil sestav zbora omejen na zaposlene. 
Od samega začetka vodi zbor Nežka  Černe Gec, ki 
je ob njegovi desetletnici in petdesetletnici šole 

organizirala dveurni koncert v Kulturnem domu 
v Novi Gorici. Koncert so s samostojnimi glasbe-
nimi točkami popestrili tudi bivši člani zbora in 
gostje.
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Za pouk ima na razpolago 21 splošnih in special-
nih učilnic ter veliko in malo telovadnico. V sklo-
pu šole je tudi dijaški dom s 108 ležišči in kuhinja. 
Ob vinski kleti je prostor za predelavo, oljarna, 
hladilnica, delavnica in lopa za stroje. Pred šolo je 
vrt in 5 plastenjakov, nekoliko dlje demonstracij-

Kolektiv Biotehniške šole maja 2019

ski  nasad sadnega drevja, za šolo pa čebelnjak in 
hlev. Poleg tega ima šola na Marku vinograd, oljč-
nik, nasad kakija, nasad marelic ter manjši paš-
nik. Še en pašnik je na vrtojbenskem polju, kjer je 
tudi 8,5 ha poljedelskih in zelenjadarskih površin.
Šola izvaja tudi druge dejavnosti, ki jo povezujejo 

z lokalnim okoljem in kmetijami na Primorskem: 
izvaja tečaje, usposabljanja in delavnice, izvaja 
testiranje naprav za nanos FFS, prijavlja ter izvaja 
razne mednarodne in domače projekte, trži svoje 
pridelke in izdelke.

Biotehniška šola ima danes 393 dijakov in 120 odraslih udeležencev izobraževanja, za katere skrbi 
74 pedagoških in drugih delavcev. Izobražuje za štiriletne programe (kmetijsko-podjetniški tehnik, 
naravovarstveni tehnik), 3+2 (živilski tehnik), triletne programe (vrtnar, slaščičar, gastronom hotelir) 
in dveletni program (pomočnik v biotehniki in oskrbi). 
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Biotehniška 

š o l a

Šolski center Nova Gorica

50 LET KMETIJSKE ŠOLE
150 LET KMETIJSKEGA ŠOLSTVA NA GORIŠKEM


