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1.  ORGANIZlRANOST ŠOLE 

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

 
 

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022: redni in izredni 

 

2.1. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE MLADINE – vpisani dijaki v šolskem letu 2021/2022 

      Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 

 163 185 348 

 
     Programi in število dijakov v šolskem letu 2021/2022 (v primerjavi s prejšnjimi leti) 
 

 

 
 
 

Programi v šolskem letu: 2021/2022 
SKUPAJ 
2021/2022 

SKUPAJ 
2020/2021 

SKUPAJ 
2019/2020 

SKUPAJ 
2018/2019 

SKUPAJ 
2017/2018 

SKUPAJ 
2016/2017 

SKUPAJ 
2015/2016 

SKUPAJ 
2014/2015 

SKUPAJ 
2013/2014 

Gastronomske in hotelske storitve 56 56 62 52 54 67 73 71 70 

Gospodar na podeželju - kmetovalec 33 19 11 / / / / / / 

Kmetijsko-podjetniški tehnik 69 67 77 90 78 80 75 59 59 

Naravovarstveni tehnik 48 49 52 65 69 67 64 55 36 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 37 37 29 29 26 30 27 30 30 

Slaščičar 67 61 66 67 72 76 71 54 48 

Vrtnar/ukinitev programa / 10 16 29 45 57 45 35 35 

Živilsko prehranski tehnik 45 46 42 38 30 34 26 34 38 
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2.1.1 REALIZACIJA POUKA PO ODDELKIH IN UČNI USPEH DIJAKOV  

Pouk je potekal po predpisanih programih in v skladu s predpisanimi učnimi načrti.  Za razpisovanje nadomeščanja je skrbela ravnateljica, učitelji svoje zadolžitve 
sprejemajo resno in odgovorno, zato je le malo nerealiziranih ur. V prvi konferenci in v sredini druge konference, smo opravili realizacijo ur pouka, prilagodili urnike, 
pregledali učni uspeh dijakov in izvedbe obveznih izbirnih vsebin. Kljub težavam s Covidom in dolgotrajnim boleznim nekaterih sodelavcev je bila realizacija pouka 
visoka, enako tudi realizacija interesnih dejavnosti. 
 
Realizacija interesnih dejavnosti: 99,8% 
Realizacija pouka vseh oddelkov skupaj je znašala 98,9%. 
 
Učni uspeh šole: 87,99% 
Učni uspeh v zaključnih letnikih:  3.GP: 72,63%, 5.ŽT: 76%, 3.S: 85%,  3.GH: 100%, 4.KT: 100%, 4.NT: 100% 
 

       Učni uspeh dijakov v šolskem letu 2021/2022 
 

Program 
Uspeh v 

šolskem letu 
2021/22 

Uspeh v 
šolskem letu 

2020/21 

Uspeh v 
šolskem letu 

2019/20 

Uspeh v 
šolskem letu 

2018/19 

Uspeh v 
šol.letu 

2017/18 

Uspeh v 
šol.letu 

2016/17 

Uspeh v 
šol.letu 

2015/16 

Uspeh v 
šol.letu 

2014/15 

Uspeh v 
šol.letu 

2013/14 

Uspeh v 
šol.letu 

2012/13 

Uspeh v 
šol.letu 

2011/12 

Uspeh v 
šol.letu 

2010/11 

Uspeh v 
šol.letu 

2009/10 
Kmetijsko-podjetniški tehnik 
KT 

93,75 
94,03% 98,67% 92,05% 92,31% 93,42% 85,33% 91,53% 89,83% 81,13% 84,31% 83,93% 81,13% 

PTI Živilsko-prehranski tehnik 
ŽT 

79,07 
77,78% 81,58% 75,00% 89,99% 82,76% 80,77% 73,53% 83,33% 60,61% 81,25% 94,44% 54,16% 

Naravovarstveni tehnik 
NT 

89,13 
93,75% 94,23% 87,69% 92,65% 92,65% 92,19% 98,15% 97,22% 96,43% 84,21% / / 

Gospodar na podeželju 
GP 

78,13 
77,78% 84,62% 86,21% 71,74% 77,77% 84,44% 88,57% 77,14% 71,43% 76,66% 86,21% 65,51% 

Slaščičar 
S 

90,77 
90,32% 84,85% 83,58% 87,32% 79,73% 88,87% 81,13% 76,09% 76,36% 78,85% 84,78% 69,04% 

Gastronom hotelir 
GH 

89,58 
87,50% 79,03% 86,54% 89,47% 86,36% 80,56% 77,46% 85,71% 80,88% 79,71% 66,19% 64,86% 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 
PB 

88,57 
77,78% 78,94% 75,86% 85,19% 62,07% 92,59% 86,67% 80,00% 88,00% 82,61% 86,96% 84,84% 

 

Najslabši uspeh in tudi največji osip pa tudi prepisov je bilo v prvih letnikih: gastronom-hotelir, gospodar na podeželju in naravovarstveni tehnik;  učni uspeh med 75 
in 77%). Slab učni uspeh so dijaki dosegli tudi v  5. letniku živilsko-prehranski tehnik PTI, učni uspeh: 76%.  
100% učni uspeh pa so zabeležili dijaki sledečih oddelkov: 2.PB, 3.GH, 3.KT, 4.KT in 4.NT. 
 
Petnajstim dijakom, ki so bili ob zaključku šolskega leta negativni (zaključen so imeli negativno le en modul/predmet, učitelji pa so pri dijaku opazili napredek), je 
ravnateljica po posvetu s PUZ-i in na podlagi prošnje dijakov omogočila pogojno napredovanje v višji letnik in opravljanje obveznosti v mesecu septembru (5.9.2022). 
Deset dijakov je izpit opravilo, neuspešni bodo ponavljali, dva sta se vpisala v izobraževanje odraslih.  
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2.2  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
 

Področje kmetijstva, živilstva in gostinstva  
 
V šolskem letu 2021/2022 je izobraževanje odraslih na Biotehniški šoli vodila Tatjana Krašna v obsegu 35% redne obveze. Naloge, ki jih je opravljala v šolskem letu 
2021/2022:  
 

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

• Priprava in vodenje dokumentacije (o udeležencih, priprava pogodb za učitelje,…). 

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

• Ugotavljanje izobraževalnih potreb, skupaj z profesorji oblikovanje in izvedba tečajev/skrb za razvoj lastne izobraževalne ponudbe. 

• Priprava informacijskega gradiva (promocija, trženje).  

• Sodelovanje v postopkih priznavanja predhodnega znanja. 

• Obveščanje, svetovanje za udeležence izobraževanja. 

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

Neformalno izobraževanje in usposabljanje v okviru 8. predhodne osi. 

• Koordinacija tečajev na šoli  

Realizacija postavljenih ciljev v Letnem delovnem načrtu 
 

• Ohranitev obsega vpisa - cilj ni bil dosežen število vpisanih se je glede na preteklo šolsko leto zmanjšalo.  

• Sodelovanje z udeleženci pri spremljanju uresničevanja postavljenih ciljev OINja – za spremljanje OIN ja smo ohranili komunikacijo z udeleženci po 

elektronski pošti in odzivnost je bila večja kot v preteklih letih, ko smo od njih pričakovali osebni obisk. 

• Izvedba projekta: Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja (MIC), pilotna izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja – Zaradi COVID 19 je bilo 

izvedeno samo dokončanje usposabljanja. Opravljeno pa je bilo eno Neformalno izobraževanje in usposabljanje v okviru 8. predhodne osi. 

• Izvedba Tečaja za varno delo s traktorskimi priključki   

• Testiranje naprav za nanašanje FFS  

• Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva: tudi ti tečaji zaradi Covid 19 niso bili izvedljivi. 
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Informiranje kandidatov je potekalo na različne načine: 
 • Uradne ure so potekale v pisarni vodje izobraževanja odraslih z urnikom: vsak petek od 80.00 do 12.00 in torek od 14.00 do 16.00 ure, udeleženci izrednega 
izobraževanja so bili v kontaktu z vodjo izobraževanja odraslih tudi izven uradnih ur po telefonu in e-pošti.  
• Poteki izpitov so bili objavljeni po e -  pošti, telefonu  
• Informacije so kandidati izrednega izobraževanja dobili tudi v tajništvu šole ter pri profesorjih.  
Individualne vključitve na izobraževanju odraslih 
 
 Vključeni po programih 
 

ŠOLSKO LETO VPISA 2021/22 

Gastronomske in hotelske storitve(SPI) 13 

Gospodar na podeželju (SPI) 9 

slaščičar (SPI) 7 

mesar(SPI) 3 

vrtnar (SPI) 6 

kmetijsko-podjetniški tehnik(SSI) 4 

Naravovarstveni tehnik (SSI) 4 

hortikulturni tehnik(PTI) 2 

živilsko-prehranski tehnik(PTI) 7 

pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 2 

VSI PROGRAMI 57 

 
56 udeležencev izobraževanja odraslih je bilo samoplačnikov, enemu udeležencu plačuje stroške Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
Organizacijski model 
Individualni organizacijski model izrednega izobraževanja omogoča, da se posameznik izobražuje sam, brez sodelovanja v učni skupini. Pri udeležencu 
izobraževanja odraslih se z izpitnim sistemom preverja znanja.  

Načrtovane aktivnosti 
Predviden 

obseg 
Realizirane 
aktivnosti 

Čas trajanja od do 

Vpis in sprejem udeležencev 75 57 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izvedba konzultacij 200 214 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izpeljava končnih izpitov 12 rokov 13 rokov 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izvedba zaključnih izpitov 9 pristopov 10 pristopov Zimski, spomladanski in jesenski rok 

Priznavanje predhodnega znanja 30 sklepov 20 sklepov 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izdelava osebnih izobraževalnih načrtov 75 57 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izračun šolnine, vpisnine, storitev 75 57 1.9.2021 - 31.8.2022 

Urejanje pogodb o izobraževanju  75 57 1.9.2021 - 31.8.2022 
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Oblike in načini preverjanja znanja  
V izrednem izobraževanju se je izvajala individualna oblika ocenjevanja, kjer je bilo ocenjevanje pisno, ustno ali praktično, glede na predmet oz. modul.  
Izpitni sistem 
 Končni izpiti so v šolskem letu 2021/22 potekali enkrat mesečno, vsak zadnji četrtek v mesecu. V dogovoru z učiteljem so se končni izpiti izvajali tudi izven 
predpisanih rokov.  
 

23 september 2021 

21. oktober 2021 

25. november 2021 

23. december 2021 

27. januar 2022 

17. februar 2022 

24. marec 2022 

21. april 2022 

26 maj 2022 

 16. in 30. junij 2022 

25. avgust 2022 

ter v času popravnih izpitov za dijake 

 
Podpora individualnega organizacijskega modela  

• Udeležencem izobraževanja so bile na voljo konzultacije z učiteljem, učitelji so bili dosegljivi osebno v času pogovornih ur, na telefonsko številko zbornice, 

na telefonsko številko kabinetov ter na elektronske naslove ter preko aplikacije ZOOM. Za posamezne module in predmete so bili na voljo učbeniki in interna 

literatura, ki je dosegljiva v šolski knjižnici. Za udeležence izobraževanja odraslih je bil na voljo tudi organizator izobraževanja odraslih za pomoč in pogovor. 

• Nekaj konzultacij je potekalo tudi preko video aplikacije »zoom«.  

 
Tečaj za varno delo s traktorskimi priključki  

• Tečaji za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki so potekali v obliki enotedenskih predavanj in delavnic, zaključili so se z izpitom, potekali pa v 

popoldanskem času v prostorih šole in na terenu. V okviru 15 ur (4 dni) so slušatelji spoznali teoretična znanja, ki jih potrebujejo za varno delo s traktorjem 

in traktorskimi priključki. V okviru delavnice pridobijo tudi praktične izkušnje. Zadnji dan so kandidati opravljali pisni preizkus znanja in uspešni so pridobili 

ustrezno potrdilo. Izvedenih je bilo 7 tečajev.  

 

ŠOLSKO LETO  2021/2022 

VDT zunanji 173 

VDT dijaki 44 
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Tečaj za pridobitev statusa kmeta  
• 20 urni tečaj iz področji kmetijstva: poljedelstvo, varstvo rastlin, ekonomike v kmetijstvu, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva ter kmetijskih strojev. Tečaj 

se konča z izpitom.  

ŠOLSKO LETO  2021/2022 

STATUS KMETA Ni bilo povpraševanja 

 
 
Testiranje naprav za nanašanje FFS 

• V vseh primorskih občinah izvajamo testiranje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev. Pregled škropilnikov in pršilnikov je zakonsko določen, 

naprave morajo biti na predpisan način redno pregledane vsake tri leta, razen novih naprav, ki se v 6 mesecih od nakupa pregledajo brez meritev in vnesejo 

v register. Redni pregled pa se prvič opravi v petih letih od datuma nakupa.  

• V šolskem letu 2021/2022 smo pregledali 722 naprav do 31.8.2022.  

 
Usposabljanja  

• V šolskem letu 2021/22 smo v sodelovanju z Zavoda za zaposlovanje dokončali projekt v okviru operacije »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja 

(MIC)« , pomočnik kuharja. Imeli smo tudi eno  Neformalno izobraževanje in usposabljanje v okviru 8. predhodne osi v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje 

v obsegu 80 ur. 

Tečaji slaščičarstva, kuharstva in kmetijstva  
Tečajev zaradi covida nismo izvajali. 
 
Viri financiranja  

• Sredstva iz vpisnin in šolnin  

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

Vse ostale dejavnosti šole so se ponovno začele izvajati, vendar v manjšem obsegu kot pred covidom. 
 

2.3.1 TRŽENJE 

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

 
Pri trženju pridelkov in izdelkov, prostorov šole, strojnih uslug, opravljanju gostinskih storitev ter drugih storitev so sodelovali: Kristjan BRATOŽ, Ingrid BRATOŽ, 
Domen CEJ, Andraž KONIČ, Jože RUTAR, Bernard ŽGAVEC, Barbara SKOK, Nina GRGIČ, Mateja FLORJANČIČ,  Mateja NAGODE, Andrejka PISK RUTAR, Cvetka JANDRIĆ 
in Barbara MIKLAVČIČ ter tudi  učitelji, ki izvajajo praktični pouk. Prav tako so v te dejavnosti šole bile vključene čistilke, zaposleni v kuhinji, hišnik in vratar dijaškega 
doma. 
 
 

2.3.2 VRTNARSKA POSTAJA 

Na posestvu smo nadaljevali z delom Vrtnarske postaje. Sortne poskuse smo kot vedno zastavili v sodelovanju s KIS-om,  nekaj sortnih poskusov, predvsem pa 
poskuse z različnimi tehnologijami opravljamo v sodelovanju s področno svetovalno službo. Povezali smo se tudi s Hmeljarskim inštitutom in zastavili poskuse na 
nekaterih zeliščih. Vrtnarsko postajo in poskus z zelišči je na šoli vodila Ingrid BRATOŽ.  
 

2.3.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

V  lanskem šolskem letu smo na  Biotehniški šoli nadaljevali z aktivnim sodelovanjem z osnovnimi šolami, še vedno le preko spletnih kamer (OŠ Sežana, Dan odprtih 
vrat, Informativni dnevi). V živo pa smo se udeležili dogodka »Mladi in Castra« v Ajdovščini (projekt Mlin).  Osnovnošolcem smo v marcu odprli vrata šole, da so 
spoznali naše učilnice in delavnice ter dijaški dom. 
 
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) in pri pripravi izvedbenih kurikulov in vsebin odprtega kurikula. 
 
Aktivno smo sodelovali v konzorciju Biotehniških šol Slovenije, promociji šole na nacionalni ravni ( načrtovanja, skupne novinarske konference, skupne oglaševalske 
akcije, tekmovanja). 
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2.3.4 PROJEKTI, RAZPISI 

  naslov projekta zadolženi udeleženci in dejavnost 

1. VRTNARSKA POSTAJA Ingrid Bratož Vodenje vrtnarske postaje. 

2.  Hmeljarski inštitut Slovenije Ingrid Bratož Vodenje poskusa zelišč. 

3. MKGP Barbara Miklavčič Sofinanciranje praktičnega pouka 

4. 

LAS V OBJEMU SONCA 
»Mladinski center Štaloni na 
Dobrovem« 
PROJEKT SE NADALJUJE  - projekt je bil 
ZAKLJUČEN. 

Andrejka Pisk Rutar, 
Barbara Miklavčič 

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

5. 

LAS V OBJEMU SONCA 
Prehod na sonaravno oskrbo s hrano – 
projekt odobren, začetek jeseni 2022 
(oprema in prispevek v naravi)  
Sodelovanje BTŠ in VSŠ 
Zaključek: 31.3.2025 

Barbara Miklavčič  
Ivana Poša 

KLJUCNI CILJI operacije sodelovanja LAS so: 
- omogociti trajnostni prehod na ekološko in biodinamicno kmetovanje in oskrbo s hrano; 
- povezati obstojece in potencialne ekološke in biodinamicne pridelovalce in predelovalce; 
- na inovativen nacin okrepiti dostopnost do ekološke in biodinamicne hrane z vzpostavitvijo 
kratke oskrbne verige ter mreže promocijskih tock, namenjenih prodaji, prevzemu in 
promociji 
tega segmenta ponudbe; 
- okrepiti ozavešcenost o vplivu sonaravno pridelane hrane na zdravje ter vplivu nakupnih 
navad na razvoj podeželja, okolje in podnebne spremembe pri potrošnikih, pridelovalcih in 
predelovalcih; 
- okrepiti kompetence ranljivih skupin za njihovo boljšo prihodnost; 
- nacrtovati in vzpostaviti podporne mehanizme za spodbujanje razvoja ekološkega in 
biodinamicnega kmetovanja ter predelave; 
- povecati prepoznavnost vloge LAS ter posebnosti vkljucenih obmocji. 
 

6. 

LAS V OBJEMU SONCA 
Urbani ekokrog 
(oprema in delavnice za širšo javnost)  
Zaključek: 28. 2. 2023 
 

Rosana Vrha Makarovič 
Andrejka Pisk Rutar 

Tatjana Krašna 

 
Hortikulturno urediti občinsko zemljišče, ki bo namenjeno botanični kolekciji predvsem 
aromatičnih in zdravilnih rastlin - zelišč, grmovnic in sadnega drevja, hkrati pa bodo na 
postavljenih gredah lahko zainteresirani tudi kaj pridelali. Tako urejena parcela bo na 
inovativen in estetsko privlačen način privabljala prebivalce, jih nagovarjala k spoštovanju 
naravne dediščine in kulturnega izročila šempetrsko - vrtojbenskih vrtov. Naloga BTŠ: 
izvedba delavnic na temo gojenja zelišč v visokih gredah in uporabe zelišč v kulinariki. 
Oprema za delavnice. 
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7. 
Projekt:  ZDRAVA ŠOLA 2020/2021, 
Inštitut za varovanje zdravja RS 

TIM Zdrave šole vodi 
Alenka Mavrič Čefarin,  

člani: :  Helena Debenjak  
Hlebec, Karmen 

Goljevšček Čargo,  
Karmen Sirk, Živa Colja, 
Rosana Vrh Makarovič 

 

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

8. 
ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA 

Andreja Hauptman 
Tomaž Kofol 

 
Naša šola že tretje leto sodeluje v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – 
EPAS. To je tekmovanje srednjih šol Slovenije v znanju, poznavanju Evropske unije in 
promociji EU na šoli. Dijaki ambasadorji se  preko celega leta z različnimi aktivnostmi soočajo 
z tematiko in problematiko Evropske unije. Spoznavajo delovanje Evropskega parlamenta in 
Evropske unije, preko aktualnih tem se srečujejo na sestankih z slovenskimi evropskimi 
poslanci in poslankami , krepijo zavest in politično razmišljanje aktivnega državljana. Z 
lastnimi prispevki na pereče in aktualne teme aktivno sodelujejo v debatah.  Kot ambasadorji 
so odgovorni tudi za ozaveščanje ostalih dijakov na šoli o Evropski uniji preko informacijske 
točke, ki je postavljena v avli šole in organizacije dneva Evrope 9.maja, ko priredimo zaključek 
projekta. V projektu je naša šola zelo uspešna, kot nagrado za uspešnost smo prejeli izlet v 
Bruselj in organiziran ogled Evropskega parlamenta. 
 

9. 
MREŽA UNESCU PRIDRUŽENIH ŠOL ( 
krajše ASPnet) 

Andreja Hauptman 
Tomaž Kofol 

 
Na Biotehniški šoli smo v šolskem letu 2021/2022 prvič postali pridružena članica Mreže 
UNESCU pridruženih šol. UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo. Letošnje leto je bilo namenjeno spoznavanju  projekta preko udeležbe na 
aktivnostih drugih šol, ki temeljijo na  Delorsovih stebrih izobraževanja: 
• Učiti se, da bi vedeli. 
• Učiti se, da bi znali delati. 
• Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 
• Učiti se biti. 
Kot pridružena šola smo sodelovali v večjih nacionalnih projektih: 
- Projekt Meja ( projekt Gimnazije Nova Gorica) 
- UČENEC POUČUJE ( projekt OŠ Celje) 
- Mlade oči v pesmih pomladi  
- Tik nad osrčjem zemlje ( projekt OŠ Alojza Gradnika Dobrovo) 
- Obeleženje mednarodnih dnevov ( dan strpnosti, dan miru, dan voda, dan 
jezikov,…) 
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10 VotEU 
Andreja Hauptman 

Tomaž Kofol 

 
Projekt VotEU poteka na naši šoli drugo leto. Cilj projekta  je spodbujati aktivno 
državljanstvo, razpravo in znanje o EU med slovensko mladino z uvajanjem novih, drugačnih 
in privlačnih pedagoško-didaktičnih pristopov. S tem naj bi med dijaki  povečevali politično 
pripadnost in krepili aktivno državljanstvo med mladimi .  
 
V okviru  projekta VotEU se izvaja niz treh delavnic, organiziranih na šoli ali na daljavo. V 
okviru delavnic  učenci izboljšujejo svoje znanje o EU,  pridobivajo razumevanje organiziranja 
volitev in volilnih kampanj; in s sodelovanjem pri simulaciji volitev razvijajo zavest o 
pomembnosti aktivnega državljana. Dijaki se ob aktivni udeležbi lahko nadejajo udeležbe na  
študijski ekskurziji v Bruselj in Strasbourg. 
 

 

3 DRUGA POROČILA  

 

3.1    Poročilo o opravljenem PUD-u za šolsko leto 2021/22 

V  šol. letu 2021/22 bi moralo 217 dijakov opravljati PUD; 6 dijakov so imeli PUD priznan, 15 dijakov je zavrnilo opravljanje PUD-a. Na PUD je bilo poslanih 196 dijakov 

v programih pomočnik v biotehniki in oskrbi, gastronom - hotelir, slaščičar, gospodar na podeželju, kmetijsko - podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik in živilsko 

- prehranski tehnik.  

Uspešno je PUD opravilo 191 dijakov, to je 97,4%. 

Razred Število poslanih dijakov na PUD Število dijakov, ki so opravili PUD 

1.GP 10 10 

1.KT 17 17 

1.NT 8 8 

3.KT 14 14 

3.NT 11 11 

2.GP 8 6 

2.PB 15 15 

2.GH 18 18 

2.S 23 21 

3.GH 14 13 

3.S 20 20 

4.ŽT 17 17 

Skupaj 175 170 

 

5 dijakov PUD-a ni opravilo. To so dijaki, ki so bili pri pouku negativni, ponavljajo razred ali so zaključili šolanje na naši šoli.  
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V šol. letu 2021/22 smo imeli dve posebnosti: 

- zaradi izgube dokumentacije je bilo potrebno pripraviti precej duplikatov, predvsem na račun delodajalcev, 

- 18 dijakov je po dveh letih premora zopet opravljalo PUD v tujini, nekateri delno, večina v celoti. 

 

Večina mentorjev oz. delodajalcev so na koncu PUD-a opravili evalvacijo. Ocenjevali so naslednje kriterije: delovno disciplino, urejenost, zainteresiranost za delo, 

kakovost dela,  učenje, sprejemanje znanj, upoštevanje določil varstva pri delu in izdelavo poročila o delu.  

 

Ocenjevanje je bilo 3-stopenjsko: zelo uspešno, uspešno, manj uspešno. 

 
Ob kontaktu z delodajalci in po pregledu izpolnjenih anket delodajalcev je bilo ugotovljeno sledeče: 

- da so bili z dijaki zadovoljni, v glavnem so pohvalili njihovo delo, 

- pri 2 dijakih je prišlo na PUD-u do težav, 

- 3 dijaki sta zaradi težav oz. zaprtja lokala zamenjali delodajalca,  

- 2 dijaka sta se na delovnem mestu poškodovala. 

 

Dijaki nižjega poklicnega izobraževanja so bili v glavnem nekoliko slabše ocenjeni. 

 

Delodajalci so večinoma pohvalili disciplino dijakov, urejenost, kakovost dela, učenje in upoštevanje določil varstva pri delu. Nekaj pripomb so imeli na: 

- teoretično znanje dijakov, 

- zainteresiranost za delo, 

- izdelavo poročila o PUD-u. 

 

Dijaki so o PUD-u opravili evalvacijo preko spleta, evalvacijo je uspešno opravilo manj od polovice dijakov, pokazala pa je: 

- Delodajalci so ob sprejemu večinoma seznanili dijake z organizacijo, njihovim delom, hišnim redom, delovnim časom, načinom dela, varstvom pri delu, 

delovnimi nalogami in pričakovanji. 

- Dijaki so v veliki meri prejeli nagrado po pogodbi, malico, prevoz na delo, nekateri pa nič od naštetega. 

- Dijaki so bili s svojim delom zadovoljni in tudi s predhodnim znanjem pridobljenim v šoli. 

- Dijaki so delo radi opravljali, za večino delo ni bilo prenaporno. 

- Dijaki menijo, da so na PUD-u pridobili veliko praktičnega znanja in veščin. 

- Večina dijakov je opravljala enostavna  dela minimalen čas (1h/dan). 
              

             Poročilo sta pripravili koordinatorki PUDa: Ivana Poša in Tanja Malik 
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3.2   Poročilo o delu dijaške skupnosti Biotehniške šole 

Člani dijaške skupnosti Biotehniške šole  so vsi dijaki šole. Njene aktivnosti usmerjajo in vodijo razredni predstavniki.  
 
Predstavniki dijaške skupnosti zastopajo interese vseh dijakov in se zavzemajo za njihovo uresničevanje. Pri svojem delu delujejo v skladu z načeli Dijaške 
organizacije Slovenije, kar pomeni demokratično, prepoznavno in solidarno. V okviru svojega delovanja v dijaški skupnosti dijaki pridobijo raznolika znanja in 
sposobnosti za izvajanje različnih nalog in dejavnosti. Njihovo delo temelji na učinkovitem posredovanju informacij ostalim dijakom. Dela in naloge dijaške 
skupnosti koordinira in usmerja mentor. Dijaška skupnost aktivno sodeluje z vodstvom šole in z učitelji. Njena pomembna naloga je tudi vzpostavitev dobre 
komunikacije med dijaki in učitelji ter zagovarjanje kvalitetnih odnosov v šoli. 
 
Vodstvo šolske dijaške skupnosti za šolsko leto 2021/2022:  

• predsednik dijaške skupnosti BIOS-a: Matevž Podbersič 

• predstavnik dijaka v svetu zavoda: Matevž Podbersič 

• mentorica dijaške skupnosti: prof. Andreja Hauptman 

Naloge dijaške skupnosti so: 

• izvolitev njenega odbora 

• obravnavanje aktualnih tem in dogodkov 

• izmenjevanja predlogov, mnenj in pobud za boljše doseganje ciljev šolanja in za prijetnejše bivanje v šoli tako pri pouku kot izvenšolskih dejavnostih 

• sodelovanje na sestankih dijaškega parlamenta Slovenije v Ljubljani ter poročanje ostalim dijakom o sprejetih sklepih 

• obravnava Pravilnika o šolskem redu Šolskega centra Nova Gorica in drugih pravilnikov, pri katerih je potrebno tudi mnenje dijaške skupnosti 

• pogovarjamo se tudi o učnem uspehu v posameznem ocenjevalnem obdobju, dijake pa obveščamo o vseh aktualnih dogodkih na šoli 

• sodelovanje v komisiji za prehrano 

• sodelovanje pri izvedbi solidarnih akcij RK v drugih dobrodelnih organizacijah 

• pomoč socialno ogroženim dijakom na šoli 

• sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami 

• skrb za dobro delo in počutje dijakov na šoli 

• pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih plesov 

• obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši okolici 

• sodeluje pri načrtovanih dejavnostih šole 

• sodeluje v projektih na šoli 

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022 
 
V šolskem letu smo se z predstavniki dijaške skupnosti srečali tri krat. Na prvem uvodnem srečanju se je predstavila ravnateljica šole Barbara Miklavčič Velikonja in 
nova mentorica dijaške skupnosti Andreja Hauptman. Dogovorili smo se tudi o delu in nalogah za novo šolsko leto. Na drugi seji dijaške skupnosti smo izvedli 
volitev za predstavnike dijakov v svet zavoda ŠC Nova Gorica. Največ glasov je zbral prav naš predstavnik Matevž Podbersič. Podali smo mnenje tudi glede 
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oblikovanja kodeksa oblačenja na ŠC. Predstavniki so o temah govorili na razrednih urah in mnenje razredov podali v pisni obliki mentorici skupnosti. Predstavniki 
so sodelovali tudi pri urejanju šolskega časopisa BIORITEM ter njegovi prodaji in promociji. Matevž pa je šolo zastopal na informativnih dnevi, na dnevu odprtih vrat 
ter na kulturnih dogodkih šole.  
 

              Poročilo pripravila Andreja Hauptman  prof., mentorica Dijaške skupnosti BTŠ  

                                                                          

 3.3  Poročilo o delu TIMA ZDRAVE ŠOLE v šolskem letu 2021/2022 
 
Rdeča nit ZDRAVE ŠOLE -  za šol. leto 2021/22: MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI 

 

3.3.1 Udeležba dveh regijskih srečanjih (srečanja so potekala preko videopovezave): 

1. regijsko srečanje: 4. 11. 2021 

• Cepljenja proti HPV, doc. dr. Urška Ivanuš, dr. med., specialistka javnega zdravja 

• Izkušnje iz prakse, Fani Čeh, viš. med. sest., univ. dipl. org., svetnica  

• Motnje hranjenja in pedagogi - aktualne informacije, Prim. Alenka Hafner, dr. med., spec.soc. medicine in javnega zdravja, NIJZ… 

• Udeležba: Alenka Mavrič Čefarin  
 

2. regijsko srečanje: 14. 4. 2022  

• Predstavitev smernic za postvencijo v šoli, ko se zgodi samomor učenca ali dijaka: prim. Nuša Konec Juričič, dr. med. spec. javnega zdravja NIJZ OE Celje, 

Moč spanja in priporočila za urejeno spanje Brigita Zupančič Tisovec, dipl. fiziot., spec., NIJZ …., udeležba: Alenka Mavrič Čefarin  

 
3.3.2 Urejanje aktualnih informacij na spletni strani šole: 

o Pomembne teme in spletne povezave s koristnimi informacijami: 

Okužbe s HPV in cepljenje: 
1. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/predstavitev_za_starse_2021_2022.pdf  
2. Brezplačno lahko naročite gradiva Zveze slovenskih društev za boj proti raku na temo cepljenja proti HPV (ali druga) na sekretar@protiraku.si  
3. Gradiva si lahko ogledate (plakat, knjižici): https://www.protiraku.si/Publikacije/Publikacije-za-javnost 
 
Motne hranjenja – duševne motnje: 
1. Zloženka Kako razumeti motnje hranjenja? https://www.nijz.si/sl/publikacije/razumeti-motnje-hranjenja 
2. Tema je predstavljena v monografiji: Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_19_10_18.pdf 
3. Skozi umetnost o zdravju (umetniška dela na temo zdravja):  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/predstavitev_za_starse_2021_2022.pdf
mailto:sekretar@protiraku.si
https://www.protiraku.si/Publikacije/Publikacije-za-javnost
https://www.nijz.si/sl/publikacije/razumeti-motnje-hranjenja
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/dusevno_zdravje_otrok_in_mladostnikov_v_sloveniji_19_10_18.pdf
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https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2019/02/Skozi-umetnost-o-zdravju.pdf 
 

➢ Delavnice - Duševno zdravje: vključevanje programa To sem jaz (stres, sprejemanje odgovornosti) v pouk; delavnice »Vrednost«, »Čustva« v sodelovanju 

z MIC Nova Gorica. Organizacija in izvedba: Helena Debeljak Hlebec. 

➢ Ekološko ozaveščanje: Dan zemlje in drugih obeležij v povezavi z ekološkim ozaveščanjem - 22.4.2021 - 3NT – urejanje panoja.   Organizacija in izvedba: 

Rosana Vrh Makarovič. 

➢ Delavnice in predavanja:  Bolečine v hrbtu, pravilna telesna drža, stabilizacijske vaje: za dijake 1. letnikov. Organizacija in izvedba: Živa Colja. 

➢ Sodelovanje v projektu FIT NAJSTNIK. organizacija in izvedba: Živa Colja. 

➢ Zdravstveno vzgojne delavnice v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica za 1. in 2. letnik. Organizacija in izvedba: Alenka Mavrič Č. 

➢ Zaposleni: Rekreacija za zaposlene, vsak ponedeljek v mesecu, od novembra dalje. Organizacija in izvedba: Karmen Sirk 

 
Dodatni viri pomoči v duševni stiski 

➢ Telefoni za pomoč v stiski 

- Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj). 
- Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen. 
- TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro) Klic je brezplačen.  
➢ Posvet: Za prvi obisk za brezplačno psihološko svetovanje v svetovalnicah Posvet je na voljo številka 031 704 707 (vsak delavnik med 8. in 16. uro). 

➢ Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja 

- Brezplačni SOS telefon, 24 ur/dan: 080 11 55. 
- SOS zatočišče: 24 ur/dan: 080 11 55. Obe varni hiši delujeta in sprejemata ženske in otroke – žrtve nasilja. 
- SOS osebno svetovanje: vsak delavnik od 9. do 15. ure: 031 699 333 (lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s 

psihoterapevtko). 
- Svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si. 
➢ Telefonsko svetovanje za žrtve nasilja v družini ali v intimnopartnerskem odnosu (Društvo za nenasilno komunikacijo) 

- vsak dan od 8. do 16. ure, na 031 770 120 (Ljubljana) in 031 546 098 (Koper). 

➢ Sočutni telefon Slovenskega društva hospic: razbremenilni pogovori ljudem, ki se soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju: spremljanje 

umirajočih: 051 426 578, podpora žalujočim: 051 419 558. 

➢ Več virov pomoči lahko najdete na zadnjih straneh publikacije »Kam in kako po pomoč v duševni stiski« na naslednji povezavi. 

Začetek aktivnosti prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja "Nisi okej? Povej Naprej." https://nisiokejpovejnaprej.si/ 

➢ Mesecu preprečevanja zasvojenosti -  vabilo na brezplačna predavanja in delavnice na temo vzgoje, samopomoči, gibanja ter ostale dogodke namenjene 

opolnomočenju posameznika. Na delavnice in predavanja posameznega predavatelja, ki jih organizira Mladinski center Nova Gorica, se lahko prijavite 

preko spletnega obrazca, ki se nahaja na   https://www.mc-novagorica.si/zdravje-in-preprecevanje-zasvojenosti/v-znanju-in-povezovanju-je-moc/. 

Člani tima zdrave šole:  Helena Debenjak  Hlebec, Karmen Goljevšček Čargo,  Karmen Sirk, Živa Colja, Rosana Vrh Makarovič. 

https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2019/02/Skozi-umetnost-o-zdravju.pdf
https://www.omra.si/media/1081/kam-in-kako-po-pomoc-v-dusevni-stiski.pdf
https://nisiokejpovejnaprej.si/
https://www.mc-novagorica.si/zdravje-in-preprecevanje-zasvojenosti/v-znanju-in-povezovanju-je-moc/
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Vodja zdrave šole: Alenka Mavrič Čefarin 
  Poročilo pripravila vodja zdrave šole: Alenka Mavrič Čefarin                                                      

                                         
                                               

3.4 Poročilo o delu šolske svetovalne službe (povzetek iz poročila svetovalnih delavk na ŠC Nova Gorica) 

 

Na vsaki šoli Šolskega centra Nova Gorica je zaposlena po ena svetovalna delavka, ki opravlja naloge v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe 

v srednješolskem izobraževanju, novostmi s področja srednjega šolstva in vizijo ter cilji posamezne šole.  

Biotehniška šola: 

Svetovalna delavka: Helena Debeljak Hlebec, univ. dipl. ped. in prof. soc.  

Koordinatorka dela z dijaki s posebnimi potrebami, svetovalna delavka za dijaški dom: Klavdija Bizjak, univ. dipl. soc. del.  

 

1. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 

Vpis in sprejem novincev 

Naloge vpisnega postopka so potekale po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vpis v prvi letnik je potekal na šoli in ne na daljavo, kot je bila tudi 

ena izmed možnosti po rokovniku ministrstva.  

Opravljeni so bili razgovori in svetovanje kandidatom za vpis in njihovim staršem ter oblikovanje oddelkov prvih letnikov. 

Šola Vrsta oz. stopnja programa Št. dijakov 
4. 4. 2022 oz. 17. 5. 2022 

 Št. dijakov  
 15. 9. 2022 

Biotehniška šola Nižje poklicno izobr. 
- Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

15 
15 

20 
20 

Srednje poklicno izobr. 
- Gastronom hotelir 
- Slaščičar 
- Gospodar na podeželju 

49 
10 
32 

                   7 

64 
18 
29 
17 

Srednje strokovno oz. teh. iz. 
- Gastronomija turizem 
-  Naravovarstveni tehnik 
- Kmetijsko-podjetniški tehnik 

35 
8 

10 
17 

45 
14 
13 
18 

Poklicno-tehniško izobr. 
- Živilsko prehranski  tehnik (PTI) 

19 
19 

21 
21 
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Prepis in izpis dijakov 

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

Šola Prepis/izpis Št. dijakov 

Biotehniška šola Vključitev med šol. letom iz drugih šol 6 

Prepis med šol. letom znotraj šole 4 

Izpisi med šol. letom 18 

 

Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

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

Šola Št. izdanih 
odločb 

Država, ki je 
izdala spričevalo 

Program, v katerega 
se dijak vpisuje 

Biotehniška šola 1 Bosna in Hercegovina Pomočnik v biotehniki in oskrbi 

1 Bosna in Hercegovina Slaščičar 

 1 Makedonija Slaščičar 

 1 Ukrajina Gastronom hotelir 

Dijake tujce smo obveščali o možnostih vključitve v tečaja slovenskega jezika, sodelovali s prof., ki je tečaj izvajal in koordinirali (obveščanje, urnik, prevoz) 
obiskovanje tečaja, ki je potekalo na Šolskem centru v Novi Gorici in v Mladinskem centru Nova Gorica.  

Individualno svetovanje 

Individualno svetovanje se je večinoma nanašalo na učno in vedenjsko problematiko. Razgovori  s posameznimi dijaki so se nanašali predvsem na neredno 
obiskovanja pouka in opravljanje šolskih obveznosti, motivacijo za učenje, spreminjanje učnih navad, razvijanje metod in tehnik učenja, soočanje s konflikti in 
reševanje problemov.  S svetovalnimi  razgovori je potekalo tudi reševanje osebnih in socialnih stisk dijakov. 
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Dijake smo tudi v letošnjem šolskem letu usmerjali na zunanje institucije, ki nudijo brezplačno učno pomoč in se tako povezali z naslednjimi institucijami: PUM-o 
Ajdovščina, PUM-o Postojna, Žarek Nova Gorica. Sodelovali smo še s Projektom Človek (svetovanje dijakom in njihovim staršem), svetovalnico Posvet.org, centri za 
socialno delo, Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zdravstveni dom Nova Gorica ter bolnišnično šolo Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova 
Gorica in Psihiatrične klinike Ljubljana, Enoto za adolescentno psihiatrijo.   

Razvojno preventivne dejavnosti in skupinsko svetovanje  

Staršem je bilo posredovano vabilo na brezplačna predavanja oz. srečanja za starše, ki so potekala v Mladinskem centru Nova Gorica: » Pot starševstva – za starše 
najstnikov«. Srečanja so potekala od 7. 10. 2021 do 16. 12. 2021 (6 srečanj). 

Na šoli smo organizirali preventivne delavnice za vse dijake prvih in drugih letnikov. Delavnice so bile razporejene skozi celotno šolsko leto. Tema delavnic je bila:  
»Pot odraščanja« (Vrednost, Čustva) na temo samopodobe, samospoštovanja in prepoznavanja čustev in pomenu čustvovanja. 

Karierna orientacija 

Dijakom je bila predstavljena poklicna matura oz. matura in možnosti nadaljevanja izobraževanja ter možnost obiskovanja maturitetnega predmeta splošne mature 
(koordinacija s srednjimi šolami, ki izvajajo gimnazijski program – Šolski center Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica). Na šoli je potekala priprava predmeta splošne 
mature – biologija (prof. Karmen Goljevšček Čargo). Opravljanje izpita je potekalo na Gimnaziji Nova Gorica.  

Posebno pozornost smo posvetili prijavno vpisnemu postopku. V mesecu novembru so imeli dijaki možnost obiska kariernega festivala (preko Zooma), ki ga je 
organizirala Ljudska univerza Nova Gorica (več terminov v novembru). 

• Dijakom so študijske programe predstavili predstavniki Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica, Višje šole Biotehniškega centra Ljubljana, Univerze 
v Novi Gorici. 

• Za vse zainteresirane dijake je bila organizirana predstavitev poklica policist in Višje policijske šole ter poklica vojak. 
• V maju 2022 smo za dijake celotnega centra organizirali virtualno srečanje s predstavniki študentskih domov Univerze v Ljubljani. 
• Karierna svetovalka MIC-a je za dijake izvedla delavnice s področja karierne orientacije. 

 
Roditeljski sestanki 
Sodelovali smo pri izvedbi nekaterih, glede na odločitev razrednikov, roditeljskih sestankov zaključnih letnikov (NPI, SPI, SSI, PTI). 
 
Prilagoditve šolskih obveznosti  
Svetovalna služba je opravila razgovore z dijaki, ki so potrebovali prilagoditve opravljanja šolskih obveznosti in po potrebi predlagala pripravo osebnega 
izobraževalnega načrta ter spremljala napredovanje  teh dijakov. 

Šola Št. dijakov z osebnim izobraževalnim načrtom 

Biotehniška šola                          5 
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2. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI 

V svetovalni službi so učitelji iskali pomoč pri reševanju težav v zvezi z vedenjem dijakov, učnim uspehom, konflikti znotraj razreda, konflikti med učiteljem in 
dijakom/i. Intenzivno je bilo zlasti sodelovanje z razredniki oddelkov prvega letnika v primerih iskanja rešitev za učno neuspešne dijake in pri izrekanju vzgojnih 
ukrepov. 

➢ Učiteljem smo svetovali pri prilagajanju organizacije pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja za dijake s posebnimi potrebami, jim pripravili informacije za 

prve šolske dni, roditeljski sestanek in zadnjo razredno uro itd. Udeleževali smo se pedagoških konferenc, sestankov programskih učiteljskih zborov, oddelčnih 

učiteljskih zborov in aktivov ter sodelovali pri obravnavi aktualnih vprašanj.  

➢ Za učitelje celotnega Šolskega centra Nova Gorica smo na predlog in prošnjo direktorja 21. 4. 2022 organizirali predavanje, ki je potekalo preko Zooma: 

»Vloga učitelja in drugih strokovnih delavcev šole ob zaznavi uživanja psihoaktivnih snovi pri mladostniku«. Predavateljici Andreja Drev in Lea Furlan, obe 

zaposleni na NIJZ, sta spregovorili o vlogi šole, staršev, ukrepanju šole, najpogostejših psihoaktivnih snoveh, ki jih uživajo mladostniki ter izbiri primernih 

preventivnih programov. Na koncu predavanja sta odgovarjali na postavljena vprašanja. 

➢ Dne 7. 4. 2022 smo se obe svetovalni delavki in razredničarka programa nižjega poklicnega izobraževanja (Martina Fratnik) udeležile, na našo pobudo, 

srečanja na Biotehniškem centru v Ljubljani. Na srečanju smo se svetovalne delavke obeh šol, koordinatorke za dijake s posebnimi potrebami, izvajalke učne 

pomoči in razredničarke nižjega poklicnega izobraževanja izmenjale primere dobrih praks in se dogovorile za nadaljnje povezovanje in sodelovanje. 

 

 3. SVETOVALNO DELO S STARŠI 

Starši so iskali pomoč v svetovalni službi zlasti zaradi učnih in vedenjskih težav dijakov. Tovrstno svetovanje in sodelovanje je najpogosteje potekalo pri preusmerjanju, 
prepisu in izpisu dijakov ter v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov. 
 

4. PROMOCIJA  

Svetovalna služba je koordinirala in izvajala različne promocijske dejavnosti. 

Redno smo se udeležile sestankov šolskih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol, na katerih smo predstavile srednješolske programe, analizirale značilnosti 
vpisne populacije, predstavljale projekte, v katere so šole vključene,…Svetovalna delavka Biotehniške šole je kot vodja aktiva srednješolskih svetovalnih delavk 
organizirala dve video srečanji: prvo na temo razpisa za vpis v srednješolske programe za naslednje šolsko leto (5. 11. 2021), drugo (11. 4. 2022) pa o stanju prijavljenih 
v programe našega centra. Glede na željo svetovalnih delavk je bilo v mesecu aprilu (26. 4. 2022) organizirano še dodatno srečanje, v živo, potekalo je na Biotehniški 
šoli. Srečanja se je udeležilo 35 svetovalnih delavk osnovnih in srednjih šol Severnoprimorske regije, na srečanju smo izpostavile izzive, s katerimi se srečujemo na 
šolah in podale nekaj morebitnih rešitev in idej v razmislek. Delo smo si zastavile tako, da smo po skupinah podajale svoja mnenja glede na določeno tematiko. Po 
poročanju po posameznih tematikah je sledila diskusija. 
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Od promocijskih dogodkov so bili letos izvedeni le: 

• virtualni Dnevi odprtih vrat (9. 12. 2021), 
• virtualni Informativni dnevi (11. in 12. 2. 2022) 
• in promocijski dogodek Incastra Ajdovščina (20. – 25. 9. 2021), na katerem smo sodelovali s predstavitvijo naših izobraževalnih programov. 

Območno obrtno-podjetniška zbornica Sežana,  ki običajno v oktobru organizira promocijski dogodek, je žal dogodek zaradi epidemioloških razmer odpovedala. Prav 
tako niso bile izvedene nobene delavnice za osnovnošolce. 
 
Z namenom promocije smo sodelovali še na dogodku Festival zdravja (MONG, Mladinski center Nova Gorica), kjer je naša prof. Martina Fratnik v šolski kuhinji 
pripravljala jedi z dijaški našega nižjega poklicnega izobraževanja in mladimi iz društva Šent. Materinskemu domu v Šempetru pri Gorici pa je prof. Aleš Makuc z 
dijaki pomagal pri urejanju okolice.  

5. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE 

Šolska svetovalna služba je sodelovala pri spremljanju učnega uspeha in napredovanju dijakov ob koncu ocenjevalnih obdobij, učno uspešnost dijakov s posebnimi 
potrebami, ponavljavcev, preusmerjenih in obravnavanih dijakov. Pozornost je namenila tudi spremljanju uspešnosti dijakov tujcev in novincev. 

6. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Center za socialno delo Severne Primorske, Cerknica, Tolmin 
Po potrebi smo sodelovali s centri za socialno delo (obravnava dijakov zaradi socialnih stisk, slabih odnosov v družini, učnih težav, vedenjske problematike idr…). 
Nekateri učno manj uspešni dijaki so bili deležni pomoči pri opravljanju šolskih obveznosti v dnevnem centru Žarek. 
 
Mladinski center Nova Gorica 
Dijaki so se vključevali v različne delavnice s preventivno tematiko in aktualnimi vsebinami. Dijaki tujci so imeli možnost v Mladinskem centru Nova Gorica obiskovati 
tečaj slovenskega jezika. Dijaki Biotehniške šole so se udeležili brezplačnega poletnega tabora MC za mlade, ki je bil organiziran v času poletnih počitnic. 

Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM-O) v Ajdovščini in v  Postojni 
V PUM-O Ajdovščina je bilo vključenih nekaj dijakov Biotehniške šole, zato smo redno sodelovali njihovimi mentorji. Sodelovali smo tudi s PUM- O Postojna, kamor 
je bila vključena ena dijakinja naše šole. 

Občasno sodelujemo tudi z drugimi institucijami: Strokovni center Planina (spremljanje dijaka), Zavod RS za zaposlovanje, Zavodom za zdravstveno varstvo, 
visokošolskimi zavodi, dijaškimi domovi, Centrom za duševno zdravje otrok in mladostnikov,  podjetji, institucijami, ki opravljajo raziskave med srednješolci, Kriznim 
centrom Nova Gorica, Zveza prijateljev mladine (urejanje botrstva za bivanje v dijaškem domu), CIRIUS Vipava, Osnovna šola Kozara,  LUNG, Projekt Človek, 
Posvet.org, NIJZ, bolnišnične šole,   … 
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Na Biotehniški šoli smo pod vodstvom Invalidskega podjetja Posočje sodelovali v projektu Prehod mladih, katerega namen je pomoč dijakom s posebnimi 
potrebami pri prehodu na trg dela.  

Z različnimi aktivnostmi smo tudi sodelovali z NIJZ (predavanje, anketni vprašalniki, raziskovalni intervju,…..). 

7. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE 

Svetovalne delavke Šolskega centra Nova Gorica smo se redno sestajale ter skupno načrtovale, koordinirale ter evalvirale delo šolske svetovalne službe. 
Udeleževale smo se tudi aktivov svetovalnih delavk srednjih šol goriške regije ter aktiva osnovnošolskih svetovalnih delavk ter srečanj z vpisno službo univerz in 
višje šole ter ministrstva. 

V preteklem šolskem letu so bile svetovalne delavke redno prisotne na sestankih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol (tri srečanja na povabilo vodje aktiva 
srednješolskih svetovalnih delavk Helene Debeljak Hlebec).  

Udeležile so se naslednjih strokovnih izobraževanj oz. predavanj: 
• Spletna predavanja »Maraton pozitivne psihologije«, šolsko leto 2021/22 
• Familylab izobraževanje “Od poslušnosti do odgovornosti”, “Temeljno Familylabovo usposabljanje”, videokonferenčna srečanja in v živo, 8. - 10. 10. 2021, 

28. – 31. 10. 2021 (Cerknica), 26. – 28. 11. 2021 (Novi Sad) 
• Supervizija, aktivni primer na superviziji, Christine Ordnung, 19. 11. 2021 (14.00 – 20.00), Zoom 
• Spletna predavanja »The Explosive Child«, Dr. Ross Greene, 9. – 10. 3. 2022, Familylab Norveška 
• Uporaba terapevtskih kart v procesu coachinga, svetovalnega pogovora, terapije ali vodenja skupine, Jani Prgič, Mladinski center Nova Gorica, 17. 3. 2022 
• Spletno izobraževanje »Motivacijski intervju«, Daniela Fiket, NKT VKO točka, 24. 3. in 31. 3. 2022 
• Srečanja preko spleta, Program Nara, Čuječnost, marec 2022 (3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3.. 31. 3. 2022) 
• Spletno izobraževanje »Duševne motnje«, Daniela Fiket, NKT VKO točka, 14. 4. 2022 

8. DRUGE NALOGE 

Svetovalna delavka na Biotehniški šoli je članica Upravnega odbora šolskega sklada šole, zaupnica za preprečevanje mobinga na Šolskem centru Nova Gorica, 
članica šolskega pevskega zbora, … V šolskem letu 2021/2022 je opravljala tudi delo razrednika 2. GP razreda in poučevala predmet Sociologija vsakdanjega 
življenja. 
 
Od 6. 12. do 24. 12. 2021 je bila svetovalna delavka mentorica študentki na 3-tedenski študijski praksi oz. praktičnemu usposabljanju (študentka Pedagogike 
Univerze na Primorskem). 
 
Svetovalna delavka Biotehniške šole se je v šolskem letu 2021/2022 v sklopu programa Erasmus + (staff mobility) udeležila tečaja »Emotional Intelligence« na 
izobraževalnem centru STANDOutEdu na Cipru, 17. 10. - 23. 10. 2021. 

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

 
V šolskem letu 2021/22 je bilo ob koncu šolskega leta na Biotehniško šolo vključenih 69 dijakov s posebnimi potrebami (t.j. dijakov z veljavnimi odločbami o 

usmeritvi, izdanih s strani Zavoda za šolstvo), od tega je 16 dijakov s posebnimi potrebami bivalo v dijaškem domu, ki je v neposredni bližini šole in organizacijsko 

njen del, 1 dijak s posebnimi potrebami pa je bival v Dijaškem domu Nova Gorica. 
 

Število dijakov s posebnimi potrebami skozi leto:  

 

 

 

 

 

Število dijakov s posebnimi potrebami po izobraževalnih programih na dan 24.6.2022: 

 

 

 

 

 

 

Število dijakov glede na vrsto motnje: 

Vrsta motnje Število dijakov 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 11 

Gluhi in naglušni otroci 0 

Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 2 

Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije 0 

Gibalno ovirani otroci 0 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 2 

Dolgotrajno bolni otroci 5 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 27 

Otroci z avtističnimi motnjami 0 

Otroci z več motnjami 22 
 

Ob koncu šolskega leta je bilo poročilo o realiziranih urah dodatne strokovne pomoči posredovano na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

Dodatno strokovno pomoč so v šolskem letu 2021/22 izvajali: Elizabeta Murenc Savarin, Ksenija Pervanja, Aleksander Jan, Tamara Makuc in Tina Slapernik Švagelj. 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami je koordinirala Klavdija Bizjak. Od septembra do decembra je Klavdijo Bizjak nadomeščala Andreja Hauptman. 

Število dijakov s posebnimi potrebami Na dan 

60 30.9.2020 

68 30.1.2021 

69 24.6.2021 

Izobraževalni program: Število dijakov  

Nižje poklicno izobraževanje  20 

Srednje poklicno izobraževanje 30 

Srednje strokovno izobraževanje 12 

Poklicno – tehniško izobraževanje  7 
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Izvajalci dodatne strokovne pomoči so v prvem polletju skupno realizirale 1679 ur, v drugem polletju pa 1650 ur dodatne strokovne pomoči.  

V času šolanja na daljavo ter v času, ko so bili v karanteno napoteni posamezni razredi, smo dijakom ponudili tudi dodatno strokovno pomoč v prilagojeni obliki. 

Velika večina dijakov se je posluževala učne pomoči tudi v času šolanja na daljavo (preko zoom-a).   
 

Skupno število ur  dodatne strokovne pomoči, do katerih so bili upravičeni naši dijaki na dan 24.6.2022: 

Vrsta dodatne strokovne pomoči Število ur tedensko 

Učna pomoč 70 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 36 

Svetovalna storitev 51 

SKUPAJ 157 

 

Koordinacija dela na področju dijakov s posebnimi potrebami zajema: 

- Sprejem in uvodni pogovori z (novimi) dijaki s posebnimi potrebami in njihovimi starši; 

- organizacija dodatne strokovne pomoči, spremljanje obiskovanja dodatnih ur, razgovori o poteku z izvajalci in dijaki, urejanje konzultacij izvajalcev z učitelji; 

- občasna strokovna pomoč posameznim dijakom  v skladu z odločbo;  

- spremljanje uspešnosti dijakov, razgovori, individualna pomoč in svetovanje; 

- obveščanje razrednikov in članov oddelčnih učiteljskih zborov o dijakih s posebnimi potrebami (na konferencah, programskih učiteljskih zborih, 

individualno, preko eAsistenta);  

- delo z učitelji - seznanjanje učiteljev s prilagajanjem dela dijakom s posebnimi potrebami; 

- oblikovanje in spremljanje individualiziranih programov za vsakega dijaka z odločbo o usmeritvi znotraj posameznih strokovnih skupin; 

- sodelovanje z Zavodom za šolstvo in strokovnimi komisijami;  

- pisanje poročil in evalvacij o dijakih s posebnimi potrebami znotraj posameznih strokovnih skupin; 

- urejanje in vodenje druge dokumentacije; 

- organizacija rednih in izrednih srečanj s starši; 

- pomoč staršem pri vlaganje zahtev za začetek postopka usmerjanja; 

- pisanje mnenj glede zagotavljanja ustreznih pogojev pred izdajo odločbe; 

- izdelava poročil za Ministrstvo, Zavod za šolstvo in strokovne komisije; 

- organizacija timskih sestankov z osnovnimi šolami, šolami s prilagojenim programom;  

- sodelovanje z zunanjimi organizacijami (Center za mentalno zdravje, Center za socialno delo, Osnovne šole, Dijaški doma Nova Gorica, Policija…). 

 
 

Poročilo pripravila: Klavdija Bizjak, koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami 
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4  DEJAVNOSTI PO STROKOVNIH AKTIVIH in PUZ-ih 

 
4.1 SKUPNE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
Učitelji so s pomočjo dela v aktivih uresničevali svoje pravice in dolžnosti. Na šoli je tekom leta nastajalo veliko delovnih skupin in timov, ki so pokrivali zelo različna 
področja in v njih so sodelovali učitelji različnih predmetnih področij – iz različnih aktivov.  Delo v aktivih je tako potekalo nemoteno.   
 

Skupne aktivnosti strokovnih delavcev v šolskem letu 2021/2022: sodelovanje na konferencah, skupnih pogovornih urah, spremstvo dijakov na športnih dnevih in 
kulturnih dejavnostih, sodelovanje vseh zaposlenih na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, v delavnicah in promociji šole ter izobraževanjih. Sestankov 
PUZ-ov so se udeleževali tudi: svetovalna delavka: Helena Debeljak Hlebec, koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami: Klavdija BIZJAK. 
 
 

4.2 AKTIVI IN PUZ- i V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Aktivi splošnoizobraževalnih predmetov pa so se kot prejšnja leta povezovali na ravni ŠC Nova Gorica in pripravili tudi skupna poročila. Na Biotehniški šoli so v šolskem 
letu 2021/2022 delovali naslednji strokovni aktivi: 

• vodja aktiva kmetijstvo: Nika LOKAR 

• vodja aktiva živilstvo: Tanja MALIK 

• vodja aktiva gospodinjstva: Ivana POŠA 

• vodja aktiva gostinstva: Andrejka PISK RUTAR 

• vodja aktiva družboslovja: Elizabeta MURENC SAVARIN 

• vodja aktiva naravoslovja: Karmen GOLJEVŠČEK ČARGO 

• vodja aktiva ŠVZ: Nadica VIDMAR 

• vodja aktiva naravovarstvo: Rosana VRH MAKAROVIČ 

• vodja aktiva vzgojiteljev v dijaškem domu: Jasna DRAŠČEK 
 

Vodje aktivov so pripravili poročila o delu aktiva in posameznih članov.  Vzporedno z aktivi je potekalo tudi delo v PUZ-ih (programskih učiteljskih zborih).  
 

V šolskem letu 2021/2022 so na šoli delovali sledeči PUZ-i: 
• vodja PUZ-a TEHNIKI NT : Alenka MAVRIČ ČEFARIN 

• vodja PUZ-a TEHNIKI KT : Metod ŠTRANCAR 

• vodja PUZ-a TEHNIKI ŽT: Marija DREŠČEK 

• vodja PUZ-a VRTNAR/GOSPODAR NA PODEŽELJU: Tatjana KRAŠNA 

• vodja PUZ-a GASTRONOM HOTELIR: Cvetka JANDRIĆ 

• vodja PUZ-a SLAŠČIČAR: Janja BAVČAR 

• vodja PUZ-a POMOČNIK V BIOTEHNIKI: Tanja MALIK 
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4.3 AKTIVNOSTI STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

4.3.1. Poročilo o delu: AKTIV  KMETIJSTVO 

Člani aktiva kmetijstvo:  
Bizjak Irena, Bratož Kristjan, Černilogar Greta,  Krašna Tatjana, Lokar Nika, Makuc Aleš, Poša Ivana, Štrancar Metod, Miklavčič Velikonja Barbara, Cej Domen 

 
Zadolžitve 2020/2021: 

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

• Kristjan Bratož – vodja posestva, skrb za traktorske vožnje,  vinograd in klet, izvajalec tečaja VDT  

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

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

• Ivana Poša - pridelava zelenjave, organizacija strokovnih ekskurzij 

• Metod Štrancar- urejanje pašnikov, skrb za živali, organizacija strokovnih ekskurzij, vodja tečaja in izvajalec tečaja VDT 

• Domen Cej – izvajanje PUD-a na posestvu z dijaki, koordinacija prakse na posestvu, testiranje naprav za nanos FFS, delo v oljarni 

• Nika Lokar -  testiranje naprav za nanos FFS, delo v oljarni, promocija na OŠ. 
 
Na aktivih smo se srečevali enkrat na teden ob 7.15.  
 
Aktiv se je v šolskem letu 2021/22 srečal 13 krat, ko so bile obravnavane različne teme s področja stroke. Člani aktiva so aktivno prevzeli svoje naloge iz področjih, ki 
jih pokrivajo v posamezni stroki. Vsak član aktiva je prevzel strokovno vodenje področja, ki ga poučuje, ter sodeloval s posameznimi zaposlenimi na posestvu in dijaki 
na dogovorjenem področju.  
Člani aktiva so se strokovno izobraževali na različnih področjih. 

 

POROČILO O DELU AKTIVA KMETIJSTVO za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 3.9.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Razporeditev prakse, delo na posestvu, ureditev vinograda 

2 10.9.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Razporeditev prakse, nabava delovnih oblačil, trgatev 

3 16.9.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Razkuževanje rastlinjaka, trgatev, predlog pridelave vrhunskega vina 

4 8.10.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Priprava vinograda za herbicid, dognojevanje, okopavanje, spravilo 
jabolk iz hladilnice 

5 21.10.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Načrtovanje oranja in pobiranja pridelka, možnost izvedbe CPP, 
priprava sadik solate in motovilca 
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6 19.11.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Načrtovanje oranja 

7 2.12.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Načrtovanje rezi trte, razporeditev praktičnega pouka, postavitev 
rampe v Gramoznici 

8 9.12.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Urejanje namakalnega sistema, prekrivanje rastlinjaka, ureditev miz 

9 23.12.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak VDT za dijake, načrtovanje rezi kakija,  priprava rastlinjaka za zasaditev 

10 6.1.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Načrtovanje nabave semena za spomladansko setev, zasaditev solate in 
česna. Priprava terena.  

11 28.1.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Nabava krompirja, nabava semen in sadik, ureditev namakalnega 
sistema. 

12 17.2.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Kaljenje krompirja, izpit za motorno žago, setev paradižnika, Šraml 
DOV, organizacija sejma v Veroni.  

13 10.3.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Setev graha, pletev česna, reševanje namakalnega sistema.  

14 1.4.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Tatjana Krašna, Nika Lokar, 
Irena Bizjak 

Poskus fižola, postavitev folije, čiščenje kleti, škropljenje vrtnic, 
organizacija dvodnevne in enodnevne ekskurzije. 

15 8.4.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Tatjana Krašna, Nika Lokar, 
Irena Bizjak Pletje česna, postavitev poskusa s fižolom, prve letnike peljati na KGZ 

16 6.5.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Tatjana Krašna, Nika Lokar, 
Irena Bizjak Organizacija ogleda In Campo,  

17 13.5.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Tatjana Krašna, Nika Lokar, 
Irena Bizjak Načrtovanje ekskurzij za naslednje šolsko leto 

18 1.7.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Tatjana Krašna, Nika Lokar, 
Irena Bizjak 

Agra 2022-načrtovanje aktivnosti, reševanje problema z ribnikom,  
namakalni sistem v popravilu, pisanje LDN, določitev ID, čiščenje 
omaric.  

19 29.8.2022 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Določitev termina prvih ekskurzij, pregled kriterija ocenjevanja znanja. 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Irena Bizjak 

Strokovna Ekskurzija v Ljubljano (organiziranje in vodenje ekskurzije ) 5.10.2021 

Strokovna ekskurzija v Slovensko Istro (udeležba na ekskurziji) 10.5.2022 

Domen Cej 
Državno atletsko tekmovanje srednjih šol. 5mesto – spremstvo dijakov 26.5.2022 

Obisk KGZ NG 1.kt -organizacija in spremstvo dijakov 26.4.2022 

Ivana Poša Strokovna ekskurzija 1.PB in 2.PB: Kras, Piran 20.4.2022 

Tatjana Krašna 

Ekskurzija slovenska Istra za 1KT, 2KT, 1GP 10.5.2022 

Bilje dan odprtih vrat 1GP 14.6.2022  

Strokovno srečanje Agronomija (zelenjadarstvo in zeliščarstvo) Slovenske Konjice 20.6.2022 

Greta Černilogar Ekskurzija Kmetija Lipušček Volarje, Eko kmetija Gabršček Kamno, 3GP, organizacija 7. 3. 2022 
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Ekskurzija Benetke, spremstvo hrvaških dijakov na izmenjavi 8. 6. 2022 

Ogled, delavnica Učna pot ob reki Vipavi, jezovi v spodnjem delu porečja Vipave, 2NT 3. 12. 2021, 17. 12. 2021 

Aleš Makuc 
Enodnevna strokovna ekskurzija v slovensko Istro  10. 5. 2022 

Dvodnevna strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško 12. – 13. 5. 2022 

Nika Lokar Dvodnevna strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško 12. – 13. 5. 2022 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Ivana Poša Dan odprtih vrat 9.12.2021 

Domen Cej 

Dan odprtih vrat – sodelovanje pri izvedbi 9.12.2021 

Informativni dan- sodelovanje pri izvedbi 10.2.2022 

Promocijski videi- sodelovanje pri pripravi 25.11.2021 

Projektni dan 17.12.2021 

Delavnica spoznavanja živali in traktorja vrtec iz Vrtojbe – organizacija in izvedba  1.6.2022 

Nika Lokar 
Dan odprtih vrat- organizacija in predstavitev poklicev staršem in učencem December 2021 

Informativni dan - organizacija in predstavitev poklicev staršem in učencem Februar 2022 

Greta Černilogar 

Športni dan, Kosmačeva učna pot 12. 10. 2021 

Sodelovanje na projektnem dnevu 2KT, 2NT 14. 10. 2021 

Športni dan, spremstvo dijakov 10. 2. 2022 

Tatjana Krašna Dan odprtih vrat- sodelovanje 9.12.2021 

Aleš Makuc Dan odprtih vrat – snemanje prispevka 8. 12. 2021 

Irena Bizjak 
Dan odprtih vrat – priprava in vodenje delavnice za starše in učence 10.12.2021 

Informativni dan – predstavitev programa staršem in učencem 11.2.2022 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Ivana Poša 

Projektni dan 14.10.2021 

Inventura December 2021 

Posvetovanje organizatorjev PUD in mentorjev pri delodajalcih September 2021 

Sejem Agra Gornja Radgona -organizacija in predstavitev poklicev 23.8.2022 

Greta Černilogar 
  
  
  
  

LAS Posočje, udeležba na strokovni ekskurziji, Primeri dobrih praks, Gorenjska 8. 10. 2021 

Webinar: Prodaja in trženje v kmetijstvu, izobraževanje 23. 9. 2021 

Udeležba na Konferenci: Trendi in razvojni projekti v kmetijstvu, izobraževanje  9. december 2021 

Mentoriranje, priprave na tekmovanje Popri 4. 3.2022 

Tekmovanje Popri, spremstvo dijakov 8. 3. 2022 

Priprave na državno tekmovanje Popri, delavnica z Blažem Zupanom 16. 3. 2022 

Delavnica Popri, Simon Šinigoj 22. 3. 2022 

Finale tekmovanja Popri, mentorstvo 5. 4. 2022 

Podjetniška delavnica "Tržnica Ajdovščina", 3KT 21.4.2022 - 22.4.2022 
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Sodelovanje v Projektu BILT 25. 5. 2022– 26. 5. 2022 

Mednarodna konferenca KRAS. VODA.ČLOVEK, Dugs, Postojna, izobraževanje 3.6.2022 - 4.6.2022 

Izvedba profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, CPI, O naravnih vrednotah in 
stvareh z vidika Trajnostnega razvoja, Voda –njena vrednost in pojavnost v vidikih trajnostnega razvoja 18. 1. 2022 – 19. 1. 2022 

Geopark Karavanke »GORE – Svet visoko nad nami«, izobraževanje   20. 10. 2021 

Sodelovanje na skupščinah, drugih aktivnostih v Las Dolina Soče 
Sodelovanje na skupščinah, drugih aktivnostih v Las Krasa in Brkinov 
Sodelovanje v ROD Ajdovščina Šol. leto 2021/2022 

Domen Cej 

Skrb za živino na šolskem posestvu, Priprava krme za drobnico in kopitarje Šolsko leto 21/22 

Šolske koline 1.-3.2.2022 

Projekt svinjak 8.9.-12.12.2021 

Objave za šolsko glasilo 7.3.2022 

Mentorstvo dijakom na PUD-u Šolsko leto 21/22 

Irena Bizjak 

Delavnica   -  Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2 (KIS) 4.11.2021 

Skrb za okrasne rastline  2021/22 

Športno-naravoslovni dan – vodenje dijakov 27.5.2022 

Naravoslovni dan – vodenje delavnice (od zrna do kruha) 21.3.2022 

Športni dan – pohod – spremstvo dijakov 12.10.2021 

Zimski športni dan -  drsanje v Ljubljani – spremstvo dijakov 10.2.2021 

Nika Lokar 

Skrb za šolski oljčnik Šol. Leto 2021/2022 

Delo z dijaki na izmenjavi iz Čakovca Junij 2022 

Dan žit – udeležitev na strokovnem posvetu v Biljah 9.6. 2022 

Strokovno srečanje v zelenjadarstvu in zeliščarstvu Slovenske Konjice 20.6.2022 

Sejem Agra Gornja Radgona -organizacija in predstavitev poklicev 23.8.2022 

Zimski športni dan -  drsanje v Ljubljani – spremstvo dijakov 10.2.2021 

Športni dan – pohod – spremstvo dijakov 12.10.2021 

Aleš Makuc 

Predstavitev šole in posestva delegaciji iz Irske 10. 6. 2022 

Vzdrževanje šolskega čebelnjaka Šol. Leto 2021/2022 

Vzdrževanje šolskega sadovnjaka Šol. Leto 2021/2022 

Vzdrževanje poskusa z gojitvenimi oblikami v vinogradu Šol. Leto 2021/2022 

Demonstracija rezi v oljčniku - KGZ Nova Gorica marec 

Delo na posestvu z dijaki iz Čakovca na izmenjavi pri nas 30. 5. in 3. 6. 2022 

Tatjana Krašna 

Letni posvet o izobraževanju odraslih 2021 19. in 20.10. 2021 -  zoom 

Zelenjadarske urice 12 Solatnice 18.1.2022  -  zoom 

Izobraževalne delavnice: KGZ Maribor 

1. Osnovni pogoji za pridelavo zelenjave in krompirja  

2. Pridelava krompirja in možnosti ekološke pridelave krompirja 

3. Pomen pridelave stročnic tehnologija pridelave in ekološka pridelava stročnic 

Pridelava kapusnic in ekološka pridelava kapusnic 

10.1..2022 zoom 

17.1.2022 zoom 

24.1.2022 zoom 

2.2.2022 zoom 
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Okrogla miza Tržnica trajnostni razvoj 13.4.2022 zoom 

Gnojenje vrtnin – Kmetijski inštitut Ljubljana 20.4.2022 

Metod Štrancar 

Skrb za šolske živali Šolsko leto 21/22 

Izobraževanje odraslih Šolsko leto 21/22 

Izobraževanje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki Šolsko leto 21/22 

 

            Pripravila: Nika Lokar, vodja aktiva kmetijstvo 

4.3.2. Poročilo o delu: AKTIV ŠPORTNE VZGOJE 

POROČILO O DELU AKTIVA ŠPORTNA VZGOJA za šolsko leto 2021/2022 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 1.9.2021 Nadica Vidmar, Živa Colja Plan dela in usklajevanje LDNja 

2 september 2021 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava jesenskega športnega dne  

3 tedenski sestanki  Nadica Vidmar, Živa Colja Usklajevanje in priprava pouka ŠVZ  

4 januar 2022 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava zimskega športnega dne 

5 september – maj 21/22 Športni pedagogi ŠC NG Aktivi ŠVZ ŠC NG 

6 maj 2022 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava spomladanskega športnega dne 

7 5.7.2022 Nadica Vidmar, Živa Colja Poročila 2021/2022, plan dela 2022/2023, interesne dejavnosti 22/23 

8 24.8.2022 Nadica Vidmar, Živa Colja Plan dela in usklajevanje LDNja 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba jesenskega športnega dne (športno - kulturni dan) 12.10.2021 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba zimskega športnega dne  10.2.2022 

Živa Colja Organizacija in izvedba spomladanskega športnega dne 13.6., 15.5., 17.6.2022 

Nadica Vidmar Organizacija in spremstvo dijakov 2.PB za nadaljnje izobraževanje (spoznavanje poklicev) 17.3.2022 

Nadica Vidmar Spremstvo dijakov na strokovni ekskurziji Goričko, Prekmurje 21.4., 22.4.2022 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Živa Colja Mentorstvo dijakov na ŠŠT (košarka) november - december 2021 

Živa Colja Mentorstvo dijakov na ŠŠT (mali nogomet) november - december 2021 

Nadica Vidmar Mentorstvo dijakinj na ŠŠT (mali nogomet) november - december 2021 

Živa Colja Mentorstvo dijakov na ŠŠT (atletika) maj 2021 

Živa Colja Zdrava šola (program Fit najstnik) september – april 202122 

Nadica Vidmar Delavnice povezovalne komunikacije september – junij 202122 

Nadica Vidmar, Živa Colja Članstvo v šolskem pevskem zboru Šolsko leto 2021/2022 

Zbrala: Nadica Vidmar, vodja aktiva športne vzgoje 
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4.3.3. Poročilo o delu: AKTIV  DRUŽBOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA DRUŽBOSLOVJA za šolsko leto 2021/2022 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1. 4. 1. 2022 Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Karmen Sirk, Elizabeta Murenc Savarin Kulturni dnevi na BTŠ-ju 

2. 11. 1. 2022 Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Karmen Sirk, Elizabeta Murenc Savarin Kulturni dnevi na BTŠ-ju 

3.  12. 1. 2022 Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Karmen Sirk, Elizabeta Murenc Savarin Kulturni dnevi na BTŠ-ju 

4. 4. 7. 2022 

Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Karmen Sirk, Petra Grmek, Mateja Kumar, Miha 
Hlede, Elizabeta Murenc Savarin 
Opravičeno odsotni: Andreja Hauptman, Tomaž Kofol in Severin Drekonja Plan dela za šolsko leto 2022/23 in obveze 

5. 18. 8. 2022 

Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Miha Hlede, Tomaž Kofol, Andreja Hauptman, 
Elizabeta Murenc Savarin 
Opravičeno odsotni: Karmen Sirk, Mateja Kumar, Petra Grmek, Severin Drekonja Dokončni pregled plana dela za šolsko leto 2022/23 

 
STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ/-ICA TEMA, NASLOV DATUM 

Valentina Kobal 

Srečanje s pisateljico Matejo Gomboc 22. 11. 2021 

Spremstvo dijakov na kulturnem dnevu 24. in 25. 1. 2022 

Spremstvo dijakov v gledališče SNG Nova Gorica 15. 3. 2022 

Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajhenburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 27. 6. 2022 

Klara Levstek 

Spremstvo dijakov na kulturno-športnem dnevu – vodja skupine Gregorčičeve učne poti 
Spremstvo dijakov 3. NT na Kapelo – ogled grobnice Burbonov, burbonk in samostanske knjižnice 
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajhenburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

12. 10. 2021 
11. 3. 2022 
 
27. 6. 2022 

Mateja Kumar 
Spremstvo dijakov na kulturno-športnem dnevu – vodja skupine Kosmačeve učne poti 12. 10. 2021 

Spremstvo dijakov na športnem dnevu – balinanje in pohod Panovec 10. 2. 2022 

Petra Grmek 

Spremstvo dijakov na kulturno-športnem dnevu – Kosmačeva učna pot 12. 10. 2021 

Spremstvo dijakov na športnem dnevu – MagmaX 10. 2. 2022 

Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 27. 6. 2022 

Nežka Černe Gec 

Spremstvo dijakov na kulturnem dnevu – stolp na meji, Vrtojba  
Spremstvo dijakov na izmenjavi Erasmus v Avstriji 
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

24. in 25. 1. 2022 
29. 5. – 3. 6. 2022 
27. 6. 2022 
 

Severin Drekonja 

Spremstvo dijakov na kulturnem dnevu 
Spremstvo dijakov v gledališče SNG Nova Gorica 
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

24. in 25. 1. 2022 
15. 3. 2022 
 
27. 6. 2022 

Andreja Hauptman Spremstvo dijakov na športnem dnevu – Gregorčičeva pot 12. 10. 2021 
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Spremstvo dijakov na športnem dnevu – smučanje Cerkno 
Spremstvo in vodenje dijakov – slovenska pot Gorica in Nova Gorica 
Strokovna ekskurzija Bruselj 
Strokovna ekskurzija Bela krajina  
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

10. 2. 2022 
september 2021 
maj 2022 
oktober 2021 
 
27. 6. 2022 

Tomaž Kofol 

Spremstvo in vodenje dijakov – slovenska pot Gorica in Nova Gorica 
Strokovna ekskurzija Bruselj 
Strokovna ekskurzija Bela krajina – ekonomska šola 
Spremstvo dijakov – Erasmus/Avstrija 
Spremstvo dijakov – Erasmus/Portugalska 
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

september 2021 
maj 202 
april 2022 
19. – 23. 9. 2021 
junij 2022 
 
27. 6. 2022 

Karmen Sirk – knjižničarka 

Spremstvo dijakov v gledališče SNG NG »Realisti« 
Spremstvo dijakov na kulturno-športnem dnevu – Kosmačeva učna pot 
Spremstvo dijakov na športnem dnevu – balinanje in pohod Panovec 
Spremstvo dijakov za kulturni dan (1. NT) – župan, cerkev    
Spremstvo dijakov za kulturni dan (2. PB) – stražarski stolp 
Spremstvo dijakov v gledališče SNG NG »Trojanke« 
Spremstvo dijakov na srečanje v Goriško knjižnico – #športajmoinberimo 
Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajheburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin) 

17. 11. 2021 
12. 10. 2021 
10. 2. 2022 
25. 1. 2022 
27. 1. 2022 
24. 3. 2022 
13. 4. 2022 
27. 6. 2022 

Elizabeta Murenc Savarin 

Spremstvo dijakinj na izmenjavi v Raveno (Erasmus+) 19. – 23. 9. 2021 

Spremstvo dijakov na kulturno-športnem dnevu – vodja skupine Gradnikove učne poti 12. 10. 2021 

Spremstvo dijakov 1. PB in 2. PB na strokovni ekskurziji po slovenski obali 20. 4. 2022 

Spremstvo dijakov 2.NT na Pristavo, Kolodvor in Kapelo 10. 5. 2022 

Strokovna ekskurzija kolektiva – Galicija pri Žalcu (kmetija Podpečan), grad Rajhenburg in Straža pri Krškem (Hiša 
frankinje Kerin 27. 6. 2022 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Mateja Kumar 
Sodelovanje na dnevu odprtih vrat pri GH (vsebina pri ITA) december 2021 

Sodelovanje na informativnem dnevu pri GH (vsebina pri ITA) februar 2022 

Kofol Tomaž 
Sodelovanje na dnevu odprtih vrat pri GIT 
Sodelovanje na informativnem dnevu pri GIT 

december 2021 
februar 2022 

Andreja Hauptman 
Sodelovanje na dnevu odprtih vrat pri GIT 
Sodelovanje na informativnem dnevu pri GIT 

december 2021 
februar 2022 

 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nežka Černe Gec 

Erasmus+, Veščine poučevanja v 21. st. (Nizozemska) oktober 2021 

Soorganizacija kulturno-športnega dne 12. 10. 2021 

Soorganizacija proslave pred dnevom samostojnosti in enotnosti november, december 2021, 24. 12. 2021 
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Sodelovanje pri časopisu Bioritem marec 2022 

Soorganizacija dneva petja 20. 4. 2022 

Pevski nastop na srečanju z zamejskimi Slovenci iz avstrijske Koroške – zborovodja 16. 5. 2022 

Koncert vokalnih skupin ŠC Nova Gorica – zborovodja 26. 5. 2022 

Režija prireditve ob dnevu državnosti  24. 6. 2022 

Projektni dnevi v 1. S, 2. PB in 5. ŽT Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo tekmovalcem za Cankarjevo priznanje  Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo tekmovalcem za bralno značko ŠC bere Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo dijakom na literarnih natečajih Šolsko leto 2021/22 

Vodenje pevskega zbora BioSpev Šolsko leto 2021/22 

Izobraževanje »Slovenščina na splošni maturi« 11. 3. 2022 

POM – Poklicna matura; sestava nalog za ustni del POM pri slovenščini maj 2022 

ZI – sestavljanje nalog za pismi del ZI maj 2022 

Sestanki aktiva slovenistov ŠC Nova Gorica Šolsko leto 2021/22 

Severin Drekonja Soorganizacija kulturno-športnega dne 12. 10. 2021 

Valentina Kobal 

Soorganizacija kulturno-športnega dne 12. 10. 2021 

Soorganizacija dneva jezikov 26. 9. 2022 

Organizator šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 10. 11. 2021 

Soorganizacija proslave pred dnevom samostojnosti in enotnosti 24. 12. 2021 

Usposabljanje »Slovenščina na poklicni maturi« 11. 3. 2022 

Uredništvo šolskega časopisa Bioritem marec 2022 

Soorganizacija dneva petja  20. 4. 2022 

Pevski nastop na srečanju z zamejskimi Slovenci iz avstrijske Koroške 16. 5. 2022 

Usposabljanje v mrežah CPI »Strateško in razvojno načrtovanje na ravni šole« 26. 5. 2022 

Sodelovanje na koncertu vokalnih skupin na Kapeli 26. 5. 2022 

Soorganizacija prireditve ob dnevu državnosti 24. 6. 2022 

Vodja šolske komisije za kakovost Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo tekmovalcem za Cankarjevo priznanje  Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v državni komisiji za Cankarjevo tekmovanje Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v državni komisiji za poklicno maturo – slovenščina  Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v predmetno razvojni skupini za slovenščino Šolsko leto 2021/22 

Urejanje šolske spletne strani in profila šole na spletni strani Facebook Šolsko leto 2021/22 

Vodja tekmovanj na strežniku DMFA Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v pevskem zboru BioSpev Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo tekmovalcem za bralno značko ŠC bere Šolsko leto 2021/22 

Mentorstvo dijakom na literarnih natečajih Šolsko leto 2021/22 

Projektni dan  april 2022 
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Lektoriranje Šolsko leto 2021/22 

Klara Levstek 

Soorganizacija kulturno-športnega dne: Gregorčičeva učna pot (Renče–Gradišče) 12. 10. 2021 

Priprava angleškega članka in soorganizacija tekmovanja iz prevajanja 25. 11. 2021 

Organizacija šolskega tekmovanja iz angleščine Poliglot (1 bronasto priznanje) 10. 2. 2022 

Udeležba na predstavitvi učbeniškega kompleta Gateway to the World 30. 3. 2022 

Soorganizacija šolskega dogodka »Vseslovensko petje s srci« 20. 4. 2022 

Pevski nastop na srečanju z zamejskimi Slovenci iz avstrijske Koroške  16. 5. 2022 

Sodelovanje na koncertu vokalnih skupin na Kapeli  26. 5. 2022 

Prevajanje naslovov projektnih nalog junij 2022 

Tajnica poklicne mature Šolsko leto 2021/22 

ŠC reads Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v pevskem zboru BioSpev Šolsko leto 2021/22 

Petra Grmek 
  

Soorganizacija dneva jezikov 26. 9. 2022 

Priprava angleškega članka in soorganizacija tekmovanja iz prevajanja 25. 11. 2022 

Organizacija šolskega tekmovanja iz angleščine Poliglot in Poliglot 3 (4 bronasta priznanja) 10. 2. 2022 

Udeležba na predstavitvi učbeniškega kompleta Gateway to the world 30. 3. 2022 

Posvet tajnikov za zaključni izpit (Zoom) 29. 3. 2022 

Prevajanje naslovov zaključnih in projektnih nalog junij 2022 

Tajnica zaključnih izpitov 2021/22 

Mentorstvo dijakinji na literarnem natečaju Bodi pisatelj/pisateljica marec 2022 

Projektni dan 1. S – haiku na temo kruh v angleščini november 2021 

Mateja Kumar 
  

Študijska skupina za ITA – STŠ Koper, v živo in na daljavo avgust – september 2021 

Soorganizacija dneva jezikov 26. 9. 2021 

RELANG (Sestava veljavnih jezikovnih testov in izpitov na podlagi SEJO in Dodatka, Uvedba testa slušnega 
razumevanja na poklicni maturi) 30. 9. in 1.10.2021 

Mreža znanja – Arnes; nacionalna konferenca:  prispevek na temo »Virtualna resničnost pri pouku italijanščine« 25.11.2021 

ETwinning – predstavitev projekta  25.11.2021 

Iuvenes translatores – sodelovanje pri tekmovanju iz prevajanja november 2021 (izvedba 25. 11. 2021) 

Prenova kataloga znanj za italijanščino (kot drugi tuj jezik) na srednjih in strokovnih šolah – sestanek na daljavo 
(Zoom) 30. 11. 2021 

Eduizziv – »Italijanščina v virtualnem okolju« – predstavitev na mednarodni konferenci 16. 2. 2022 

PRS – Razvojna skupina za italijanščino: prenova učnih načrtov; sestanki prek spletne strani Microsoft Teams; trije 
sestanki do konca junija 2. 3., 6. 4. in 29. 6. 2022 

PM – Poklicna matura; sestava nalog za PM pri italijanščini, sestava nalog za slušno razumevanje od decembra 2021 
do junija 2022; sestanki na daljavo preko Zooma od 17h do 19h 

17. 12. 2021, 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 
11.2., 18.2., 4.3., 11.3., 25.3., 1.4., 15.4., 
6.5.2022 

Umeščanje nalog slušnega razumevanja (SEJO) – predavanje in izobraževanje na STŠ Koper 20. 4. 2022 

RIC Ljubljana – Določitev mej med ocenami pri spomladanskem izpitnem roku italijanščine 28. 6. 2022 



Poročilo Biotehniška šola 2021/2022 Stran 33 
 

4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju: »Jezik kot steber družbe in posameznika«; Brdo pri Kranju (od 8h do 
18h) 1. 7. 2022 

Andreja Hauptman 

Sodelovanje pri projektu Unesco Šolsko leto 2021/22 

Sodelovaje pri EPAS- šola ambasadorka Šolsko leto 2021/22 

Sodelovanje projekt VOTE EU Šolsko leto 2021/22 

Udeležba na konferenci DUH / družboslovje, umetnost, humanistika – Brdo pri Kranju junij 2022 

Sodelovanje pri projektnem dnevu  - gastronomija april 2022 

Izobraževanje učiteljev za Aktivno državljanstvo  december 2021 – april 2022 

Aktivno sodelovanje z dijaki na mednarodni konferenci REset EDU – Ljubljana  november 21 

Mentorica dijaške skupnosti  Šolsko leto 2021/22 

Delavnica – Časoris/ Lažne novice januar – februar 22 

UNESCO dediščina- projekt posvoji spomenik Šolsko leto 2021/22 

Sodelovanje pri šolskem časopisu BIORITEM januar 2022 

Tomaž Kofol 
  
 

Sodelovanje pri projektu Unesco Šolsko leto 2021/22 

Sodelovaje pri EPAS – Šola ambasadorka Evropskega parlamenta Šolsko leto 2021/22 

Sodelovanje pri projektu VOTE EU Šolsko leto 2021/22 

Udeležba na konferenci DUH – družboslovje, umetnost, humanistika na Brdu pri Kranju junij 2022 

Sodelovanje pri projektnem dnevu – gastronomija april 2022 

Izobraževanje učiteljev za aktivno državljanstvo  december 2021 – april 2022 

Aktivno sodelovanje z dijaki na mednarodni konferenci REset EDU – Ljubljana  november 2021 

Delavnica – Časoris/Lažne novice januar - februar 2022 

Izobraževanje Kartiranje naravnih habitatov november 2021 

Delavnica UP – arheologija in dediščina maj 2022 

UNESCO dediščina – Posvoji spomenik Šolsko leto 2021/22 

Karmen Sirk – knjižničarka 

Organizacija bralne značke ŠC bere Šolsko leto 2021/22 

Mentorica dijakom 1. letnikov v projektu »Rastem s knjigo« Šolsko leto 2021/22 

Organizacija kulturnih dejavnosti za dijake Šolsko leto 2021/22 

Članica šolske komisije za kakovost Šolsko leto 2021/22 

Zapisovanje šolske kronike Šolsko leto 2021/22 

Članstvo v pevskem zboru BioSpev Šolsko leto 2021/22 

Udeležba na spletnih čajankah društva Bralna značka Šolsko leto 2021/22 

Sodelovanje z lokalnim časopisom Glasilo občine Šempeter - Vrtojba Šolsko leto 2021/22 

Knjižnično informacijska znanja za 1. letnike – predstavitev šolske knjižnice september 2022 

Udeležba na webinarju »V knjižnico kar prek aplikacije« 5. 10. 2021 

Soorganizacija srečanja s pisateljico Matejo Gomboc 22. 11. 2022 

Udeležba na e-simpoziju »Motiviranje najstnikov …  za prostočasno branje« 23. - 25. 11. 2021 

Udeležba na spletni Konferenci šolskih knjižničarjev 7. - 8. 12. 2021 



Poročilo Biotehniška šola 2021/2022 Stran 34 
 

Erasmus izmenjava, job shadowing, Malta 14. – 18. 3. 2022 

Organizacija razstave literarnega in likovnega ustvarjanja dijakov 21. 3. – 21. 4. 2022 
KIZ – spoznavanje sistema COBISS in navajanje literature, 3. KT 26. 4. 2022 

Pevski nastop na srečanju z zamejskimi Slovenci iz avstrijske Koroške  16. 5. 2022 

Delavnica komisije za kakovost 26. 5. 2022 

Sodelovanje na koncertu vokalnih skupin na Kapeli  26. 5. 2022 

Studijsko srečanje srednješolskih knjižničarjev  18. 8. 2022 

Elizabeta Murenc Savarin 

Projektni dan: Spletno opismenjevanje in delo v SU 20. 10. 2021 

Iuvenes translatores – sodelovanje pri tekmovanju iz prevajanja november 2021 (izvedba 25. 11. 2021) 

Udeležba na seminarju preko KATIS-a: Prevajanje v digitalnem času (Zoom) 4 .3.  in 11. 3. 2022 

Udeležba na predavanju dr. Vuk Godine (Zoom) 17. 3. 2022 

Pevski nastop na srečanju z zamejskimi Slovenci iz avstrijske Koroške 16. 5. 2022 

Spremstvo dijakov 2. BZ v gledališče SNG Nova Gorica 20. 5. 2022 

Sodelovanje na koncertu vokalnih skupin na Kapeli 26. 5. 2022 

Članstvo v pevskem zboru BioSpev Šolsko leto 2021/22 

Vodja aktiva družboslovja Šolsko leto 2021/22 

 
4.3.4. Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOSLOVJE za šolsko leto 2021/2022 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 25.8.2021 Karmen G. Čargo, Janja Barber Rojc, Davis Prinčič, Anamarija Kobal, Martina Fratnik 
Pregled poročila za šolsko leto 2021/22 
 

2 28.6.2022 Karmen G. Čargo, Janja Barber Rojc, Davis Prinčič, Anamarija Kobal, Martina Fratnik 
Plan za šolsko leto 2022/23 
Razdelitev ur na šolsko leto 2022/23 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen G. Čargo 

Jesenski športni dan – spremstvo 12.10.2021 

Jesenski športni dan – spremstvo  12.10.2021 

Priprava pisnih vprašanj za maturo in spraševanje na maturi (naravovarstvo)  

Spraševalec in ocenjevalec  na maturi (naravovarstvo)  

Organizacija in izvedba ekskurzije za dijake 1KT/NT (Ljubljana: Ogled reaktorja v Podgorici, Hiša eksperimentov) 23.3.2022 

NAK – konferenca učiteljev naravoslovja :  14.10. in 15.10.2021 

Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc: Povežimo pametni telefon in računalnik (50 ur) Od 15.2. do 25.4.2022 

13. posvet: Kemijska varnost – kemijska varnost bioplastike  7.12.2021 

CPI: Ocenjevanje 2.predmeta poklicne mature naravovarstvo 1.4.2022 

1. NAK po NAK-u: Covid 19 vs. HIV/Aids, prof. dr. Janez Tomažič, (predavanje  na Zoomu) 20.1.2022 

2. NAK po NAK-u: Volkovi v Sloveniji, doc. dr. Miha Krofel, (predavanje  na Zoomu) 17.2.2022 
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3. NAK po NAK-u: Izpostavljenost policikličnim aromatskim ogljikovodikom (PAH) v Sloveniji: rezultati prvega nacionalnega 
humanega biomonitoringa (HBM), doc. dr. Agnes Šomen Joksić:, (predavanje  na Zoomu) 24.3.2022 

4. NAK po NAK-u: Kaj in kako vidimo s presevnim elektronskim mikroskopom? prof. dr. Goran Dražić, (predavanje  na 
Zoomu) 21. 4. 2022 

5. NAK po NAK-u: Škodljivi učinki sonca na kožo in oči, dr. Ana Benedičič  (predavanje  na Zoomu) 16.6.2022 

Delavnica Nenasilna komunikacija (Jasna Drašček) – aktivno sodelovanje  Celo leto (vsak 3 teden po 2 uri) 

Anamarija Kobal 

Jesenski športni dan – spremstvo  12.10.2021 

Izobraževanje – Interaktivne in multimedijske vsebine Od 2.2. do 23.3.2022 

Izobraževanje multiplikatorjev izobraževanj za Arnesove storitve 1.6.2022 

Aktivno sodelovanje na Mednarodni strokovni konferenci: Poučevanje na daljavo – metode in oblike dela  25.8.2022 

Aktivno sodelovanje na Mednarodni strokovni konferenci: Izkušnje in izzivi vzgoje in izobraževanja v času epidemije 29.8.2022 

Davis Prinčič 

Jesenski športni dan – spremstvo  Sept. 2021 

Zimski športni dan – spremstvo smučanje Feb. 2022 

Erasmus izmenjava, spremstvo dijakov – Čakovec HR 26.-28.9. 

Dvodnevna ekskurzija na Avstrijsko Koroško  12.-13.5.2022 

Spraševalec in ocenjevalec  na poklicni maturi  

Janja Barber Rojc 

Študijska skupina za MAT, 8 ur 18.8. in 30.8.2022 

Delavnica Nenasilna komunikacija (Jasna Drašček) – sodelovanje, 2 uri 18.8.2021 

Izobraževanje na MICu – Povežimo pametni telefon in računalnik 15.2, 10.3….. 

Ekskurzija v Lj (Podgorica) – 1.NT, 1.KT – organizacija in izvedba 23.3.2022 

Ekskurzija v Slovensko Istro, 1.KT, 2.KT, 1.GP, spremljevalec 10.5.2022 

Ekskurzija v Benetke in Beneško laguno, 1.S, spremljevalec 8.6.2022 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen G. Čargo 
Dan odprtih vrat: priprava in izvedba delavnic z dijaki za program naravovarstveni tehnik 2.12.2022 

Medpredmetno povezovanje (kletarstvo in kemija) Naslov: Alkoholno vrenje 21. 10.2021 

Davis Prinčič Dan odprtih vrat – koordinator video konference 2.12.2022 

 Informativni dan – koordinator video konference Feb 2022 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen G. Čargo 

Zdrava šola (aktivni sodelavec) Šolsko leto 2021/2022 

Vodja aktiva naravoslovje Šolsko leto 2021/2022 

Skrb za kačo Celo leto 

Urejanje učilnice 13 in panojev pred učilnico Celo leto 

Povezovalna komunikacija (srečanja) Celo leto 

Mentorica projektnih nalog pri POM – 1 naloga  

Davis Prinčič Skrbnik spletnih učilnic Šolsko leto 2021/2022 
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Medpredmetno sodelovanje - GH Šolsko leto 2021/2022 

Janja Barber Rojc 

Ocenjevalec in spraševalec na poklicni maturi, sestavljanje izpitnih listkov Celo leto 

Priprava in koordinacija popravnih izpitov Celo leto 

Koordinator raziskave PISA Celo leto 

             Zbrala: Karmen Goljevšček Čargo, vodja aktiva naravoslovje 
4.3.5. Poročilo o delu: AKTIV  ŽIVILSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA ŽIVILSTVO za šolsko leto 2021/2022 
 

SESTANKI AKTIVA  

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI  

1 30.8.2021  Malik, Bavčar, Tavčar, Sovdat, Drešček, Nagode, Florjančič Pouk v korona razmerah, OIV, Projektni dnevi  

2 1.12.2021  Malik, Bavčar, Tavčar, Sovdat,, Nagode, Florjančič DOV  

3 20.1.2022  Malik, Bavčar, Tavčar, Sovdat, Drešček, Nagode, Florjančič PUD, ID  

4 30.6.2022  Malik, Bavčar, Tavčar, Sovdat, Florjančič, B.Miklavčič Plani za 2022/23: ID, PUD, izobraževanje, delovna obveza  

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Tanja Malik DAN ODPRTIH VRAT – priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a December 2021 

 INFORMATIVNI DAN - priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a FEBRUAR 2022 

Mateja Nagode DAN ODPRTIH VRAT – priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a December 2021 

 INFORMATIVNI DAN - priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a FEBRUAR 2022 

Mateja Florjančič DAN ODPRTIH VRAT – priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a December 2021 

 INFORMATIVNI DAN - priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a Februar 2022 

Janja Bavčar DAN ODPRTIH VRAT – priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a December 2021 

 INFORMATIVNI DAN - priprava delavnic in dijakov za izvedbo preko zoom-a, predstavitev poklica slaščičar Februar 2022 

Martina Sovdat DAN ODPRTIH VRAT – Program Gastronom December 2021 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Tanja Malik 

Izvedba projektnega dneva v 2.PB  

Webinar: Posvet organizatorjev PUD-a Marec 2022 

Mentor pri pedagoški praksi September 2021 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM Februar, marec 2022 

Izobraževanje odraslih Med šol. Letom 2021/22 

Vodja PUZ-a nižjega poklicnega izobraževanja Med šol. Letom 2021/22 

Vodja aktiva živilstvo Med šol. Letom 2021/22 

Izvedba projektnega dneva v 2.PB Med šol. Letom 2021/22 

  



Poročilo Biotehniška šola 2021/2022 Stran 37 
 

Martina Sovdat 

Mentorstvo za POM 4. predmet med šol. Letom 2021/22 

Izpraševalka za POM 4. predmet Junij 2022 

Izobraževanje: Gibanje, prehrana, zdravje Marec 2022 

Webinar: Raziskovalne naloge – na kaj moramo biti pozorni – ZOTKS 22. 2. 2022 

Izobraževanje: Funkcionalna živila 12. 1. 2022 

Izobraževanje: Zaznava psihoaktivnih snovi 21. 4. 2022 

Projektni dan 5.ŽT: Priprava in izdelava projektne naloge (organizator in sodelovanje na dnevu) 12. 10. 2021 

Webinar: NAK po NAKu: Škodljivi vplivi sevanja 16. 6. 2022 

Izobraževanje: Izzivi in težave sodobne družbe 22. 6. 2022 

Projektni dan 5.ŽT: predstavitev izdelkov za 4. izpitno enoto (organizator in sodelovanje na dnevu) 24. 3. 2022 

Vodja PUZa Živilstvo Med šol. letom 2021/22 

Sodelovanje na projektu: Skuhajmo zgodbo September, oktober 2021 

Projektni dan 5.ŽT: Gastronomske značilnosti slovenskih pokrajin (organizator in sodelovanje na dnevu) Marec 2022 

Individualna pomoč dijakom Med šol. Letom 2021/22 

 Izobraževanje odraslih Med šol. Letom 2021/22 

Janja Bavčar 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM  

Spraševalec in ocenjevalec  za 2. enoto POM  

Priprava maturitetnih pol  

Izvedba projektnega dneva v 5ŽT, izdelava projektne naloge  

Organizacija in izvedba projektnega dneva za 1., 2. in 3.S  

Organizacija strokovne ekskurzije Bled  

Organizacija strokovne ekskurzije Prekmurje  

Organizacija  in vodenje strokovne ekskurzije Kras za 4. in 5 žt  

Delavnice v projektu MUNERA 2 »Moderni trendi v slaščičarstvu«  

Član komisije za kakovost  

Izobraževanje odraslih  

 Tjaša Tavčar 
 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM Celo leto 21/22 

Spraševalec in ocenjevalec  za 2. enoto POM CELO  2022 

Mentor in spraševalec na zaključnem izpitu za mesarje Celo leto 21/22 

Izobraževanje odraslih Celo leto 21/22 

Priprava maturitetnih pol Celo leto 21/22 

Organizacija in izvedba projektnega dneva za 2Pb Marec 2022 

Izvedba projektnega dneva v 5ŽT, izdelava projektne naloge Marec 2o22 

Mateja Nagode 

Velikonočne delavnice v DSO Nova Gorica 15.4. 22 

Priprava izdelkov za razstavo velikonočnih jedi v Vipavskem Križu April 2022 

Mentor in spraševalec na ZI Celo leto 21/22 

Organizacija in izvedba projektnega dneva za 1.,  2. in 3.S Marec 22 
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Organizacija strokovne ekskurzije Bled Maj 22 

Izobraževanje odraslih Celo leto 

Delavnice v projektu MUNERA 2 »Moderni trendi v slaščičarstvu« december 2021 

Priprava izdelkov za pogostitve in prodajo Celo leto 21/22 

Organizacija strokovne ekskurzije Prekmurje September 21 

Mateja Florjančič 

Velikonočne delavnice v DSO Nova Gorica 15.4.2022 

Priprava izdelkov za razstavo velikonočnih jedi v Vipavskem Križu April 2022 

Mentor in spraševalec na ZI Celo leto 21/22 

Organizacija in izvedba projektnega dneva za 1., 2. in 3.S Marec 2022 

Izobraževanje odraslih Celo leto 

Delavnice v projektu MUNERA 2 »Moderni trendi v slaščičarstvu« December 2021 

Priprava izdelkov za pogostitve in prodajo Celo leto 2021/22 

              Zbrala: Tanja Malik, vodja aktiva živilstvo 

4.3.6. Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOVARSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOVARSTVO za šolsko leto 2021/2022 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 30.8.2021 
Barbara Miklavčič V., Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta 
Černilogar, Tomaž Kofol, Ivana Poša, Andreja Hauptman Rosana Vrh M  

1. Število dijakov po razredih za šol. leto 2021/22 

2. Kriteriji ocenjevanja dijakov ( morebitne spremembe, 

dopolnila, priporočila...) 

3. Ideje glede izvedbe pouka pri PP 

2 27.9.2021 
Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen Goljevšček Č., Greta Černilogar, Ivana Poša, Andreja 
Hauptman Rosana Vrh M 
 

 

3 28.6.2022 

Helena Debeljak Hlebec, Klavdija Bizjak, Greta Črnilogar, Alenka Mavrič Čefarin, Karmen 
Goljevšek Čargo, Ivana Poša, Robert Vermiglio, Rosana Vrh Makarovič 
 
 

1. Obveze učiteljev v šolskem letu 22/23 ( ravnateljica) 
2. Prepis Lukas Božič ( Helena), posebnosti pri novo vpisanih dijakih 
3. Pregled opravljenega dela, problematika, dopolnitve in ideje 
4. Predlogi strokovnih ekskurzij, medprogramsko sodelovanje 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin Dvodnevne terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje september.2021 

 Dvodnevna strokovna ekskurzija:1. NT 2.NT; 3.NT, 4.NT - 2KT – Prekmurje- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje. April,2022 

 Strokovna ekskurzija: 1. NT 2.NT; - KP Pivška presihajoča jezera, Dina park: organizacija in izvedba, pedagoško vodenje. 10.6.2022 

Rosana Vrh Makarovič Dvodnevne terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje 21. – 22.9.2021 

 Srečanja delovne skupine za naravovarstvo Konzorcija Biotehniških šol- prenova poklicnih standardov Celo leto 

 Dvodnevna strokovna ekskurzija:1. NT 2.NT; 3.NT, 4.NT - 2KT – Prekmurje- pedagoško vodenje. April 2022 

 Strokovna ekskurzija: 1. N,T 2.NT; - KP Pivška presihajoča jezera, Dina park: pedagoško vodenje. 10.6.2022 
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 Strokovna ekskurzija: 1. NT ,4.NT; Zoo Ljubljana, Etnološki muzej ; organizator, pedagoško vodenje 18.5.2022 

 Strokovna ekskurzija VSŠ- socialno podjetje Brinjevka organizator, pedagoško vodenje 15.4.2022 

 Strokovna ekskurzija VSŠ -osemenjevalni center Preska, Medvode, sejem Komenda; soorganizator, vodenje 8.4.2022 

 Strokovna ekskurzija na Bistriško VSŠ; soorganizator, vodenje 15.6.2022 

  Strokovna ekskurzija Perutnina Pivka VSŠ; soorganizator, vodenje 30.6.2022 

  

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ PROJEKTI: TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin Dan odprtih vrat. Predstavitev programa preko ZOOM-a in v šoli. December, 2021 

 Informativni dan: predstavitev programa preko ZOOM-a in v šoli. 11. in 12.2. 2022 

 Urejanje spletne strani: Zdrava šola, prispevki naravovarstvo Celo leto. 

 Projekt Zdrava šola. Celo leto. 

 Izmenjava – vodenje Špank po šoli, Kras… 24., 26.5. 2022 

Rosana Vrh Makarovič Dan odprtih vrat. 1.12.2021 

 Informativni dan 11.2.2022 

 Erasmus – spremstvo prof. iz Španije 24. 26.5.2022 

 Projekt Zdrava šola. Celo leto 

IZOBRAŽEVANJE  

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

 CPI – analiza poklicne mature 2020/21, video srečanje 21.10.2021 

 1. regijsko srečanje Zdravih šol: Motnje hranjenja… 4.11.2021 

 CPI – naravovarstvo: priprava gradivaEAM 19.8.2021 

 CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM 26. 8. 2021 

 CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM + Poklicna matura: priprava pol 15., 16. 3. 2022 

 CPI – naravovarstvo: ožja skupina - priprava gradiva EAM 9.5.2022 

 2. regijsko srečanje Zdravih šol: Podpora mladim v času šolanja 14.4.2022 

 Študijska naravovarstvo: srečanje preko zooma, interno 27.1.2022 

 Izobraževanj: habitatni tipi, CPI 13., 20., 27.1.2022 

 Izobraževanje odraslih: naravoslovje Marec, april, maj: 2022 

Rosana Vrh Makarovič Prehrana domačih živali KGZ- MS;  VSŠ- ZOOM 5.11.2021 

 EIP cvetoči travniki ZOOM; VSŠ 12.11.2021 

 Spodbujanje zdravja zaposlenih , ZOOM 2. – 16.12.2021 

 Ko učim, gradim – mednarodna konferenca v Naklem ( aktivno sodelovanje) 10.11.2021 

 Izobraževanje odraslih: naravovarstvo Celo leto 

 PM – CPI ; usklajevanje gradiv GNO ( ZOOM) 24.1.2022 

 PM- CPI; 2. predmet na maturi ( izdelava nalog)ZOOM 15. in 16. 3.2022 

 PM-CPI; usklajevanja nalog za maturo pri GNO ( ZOOM) 17.5.2022 
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DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA  
UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin Mentorica projektnih nalog pri POM – 5 nalog Celo leto 

 Vodja PUZ  naravovarstvo. Celo leto 

 Vodja Zdrave šole. Celo leto 

Rosana Vrh Makarovič Mentorica projektnih nalog pri POM ( 5 x) in diplomske naloge VSŠ Celo leto 

  Vodja aktiva naravovarstvo Celo leto 

 Vodja aktiva UPK na VSŠ Celo leto 

 Mentorica Študentskega sveta na VSŠ Celo leto 

  Sodelovanje pri projektu GRETA Celo leto 

 Sodelovanje pri projektu URBANI EKOKROG Maj, junij 2022 

 Oskrba zeliščnega vrta Celo leto 

¸                          Zbrala: Rosana Vrh Makarovič, vodja aktiva naravovarstvo 

1.3.7. Poročilo o delu: AKTIV  GOSTINSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA GOSTINSTVO za šolsko leto 2021/2022 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 3.6.2021 Cvetka Jandrić, Martina Fratnik, Andrejka Pisk Rutar, Bernard Žgavec, Martina Sovdat 
Določitev članov in vodje aktiva gostinstva za šol. leto 2021/22, plan dela v 
šolskem letu 2021/22, servisiranje in nabava inventarja v učilnici kuharstva in 
strežbe 

2 30.8.2021 Cvetka Jandrić, Martina Fratnik, Bernard Žgavec, Andrejka Pisk Rutar 
Potrditev katalogov znanj za leto 2021/22, predvideni ukrepi za preprečevanje 
širjenja okužb 

3 19.10.2021 Cvetka Jandrić, Martina Fratnik, Bernard Žgavec, Andrejka Pisk Rutar Teme in dispozicije za zaključni izpit 2021/22 

4  6.7.2022 
Cvetka Jandrić, Mateja Kumar, Andreja Hauptman, Tomaž Kofol, Miha Hlede, Martina 
Fratnik, Andrejka Pisk Rutar 

Določitev članov in vodje aktiva gastronomije in turizma za šol. leto 2022/23, 
plan dela v šolskem letu 2022/23,  plan strokovnih ekskurzij, projektni dnevi, 
PUD, servisiranje v učilnici kuharstva in strežbe. 

 
DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 9.12.2021 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  11.2.2022 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  12.2.2022 

Martina Fratnik 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 9.12.2021 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 11.2.2022 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa  Pomočnik v biotehniki in oskrbi 12.2.2022 

Andrejka Pisk Rutar DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 9.12.2021 
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INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 11.2.2022 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 12.2.2022 

Delavnice za učence OŠ Ivana Roba  14.6.2022 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 

Strokovna ekskurzija Bela krajina-Vinica - organizacija in strokovno vodenje, 2. in 3. gh 9.9. in 10.9. 2021 

Strokovna ekskurzija Goriška Brda- spremstvo dijakov, 2.gh 17.9.2021 

Strokovna ekskurzija Tolmin - spremstvo dijakov, 2.gh 20.9.2021 

Predstavitev programa gastronom hotelir, Ajdovščina  23. in 24.9. 2021 

Športni dan - spremstvo dijakov 12.10. 2021 

Izdelava dveh »filmčkov« za novoletno proslavo  December 2021 

Športni dan - spremstvo dijakov 10.2.2022 

Projektni dan gastronom hotelir- V kruhu so stkane mnoge zgodbe 14.2.2022 

Strokovna ekskurzija Prekmurje - organizacija in strokovno vodenje 17. in 18.3.2022 

Sodelovanje pri izvedbi projektnega dne za dijake 4. žt 31.3.2022 

Študijska skupina, Izobraževanje o pripravi in pitju kave, Celje 13.4.2022 

Priprava prispevka za šolsko glasilo z dijaki 3.gh April 2022 

Sprehod skozi zgodovino mladega mesta - spremstvo dijakov 2.gh 7.6.2022 

Strokovna ekskurzija - Benetke in Beneška laguna - organizacija in strokovno vodenje 2.gh 8.6.2022 

Strokovna ekskurzija za učitelje (Hiša Frankinje, Kmetija Podpečan) 27.6.2022 

Martina Fratnik 

Skuhajmo zgodbo: Vogrsko, Ozeljan – sodelovanje z ekonomsko šolo 13. 9. 2021 

Strokovna ekskurzija Goriška Brda- spremstvo dijakov, 2.gh 17.9.2022 

Strokovna ekskurzija Tolmin - spremstvo dijakov, 2.gh 20.9.2022 

Skuhajmo zgodbo osrednji dogodek Bevkov trg Nova Gorica 6.10.2021 

Projektni dan 1.PB: SU in računalniško opismenjevanje 20.10.2021 

Fokusna skupina: Identifikacija težav ter dobrih praks pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami 4.2.2022 

Izvedba delavnice Zdrav jedilnik za uporabnike stanovanjske skupine 5.4.2022 

Predstavitev programa NPI za OŠ Kozara 10.2.2022 

Športni dan in ogled knjižnice – spremstvo dijakov 14.6.2022 

Športni dan – spremstvo dijakov 12.10.2022 

Strokovna ekskurzija za učitelje (Hiša Frankinje, Kmetija Podpečan) 27.6.2022 

Andrejka Pisk Rutar 

Strokovna ekskurzija Bela krajina-Vinica - organizacija in strokovno vodenje, 2. in 3. gh 9.9. in 10.9.2021 

Strokovna ekskurzija Goriška Brda – organizacija in strokovno vodenje, 2.gh 17.9.2021 

Strokovna ekskurzija Tolmin – organizacija in strokovno vodenje, 2.gh 20.9.2021 

Predstavitev projektnega dela Skuhajmo zgodbo - DEKD 6.10.2021 

Športni dan - spremstvo dijakov 12.10.2021 
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              Zbrala: Andrejka Pisk Rutar, vodja aktiva gostinstvo 

1.3.8. Poročilo o delu: AKTIV  GOSPODINJSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA GOSPODINJSTVA za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 19.10.2021 Poša Ivana, Malik Tanja, Fratnik Martina, Irena Bizjak Pregled plana, pravilnik o ocenjevanju, PUD 

2 
December 

2021 Poša Ivana, Malik Tanja, Fratnik Martina, Irena Bizjak Dan odprtih vrat 

3 7.6.2022 Poša Ivana, Malik Tanja, Fratnik Martina, Irena Bizjak Plan 2022/2023, ID, izobraževanje 

    
V poročilu so navedeni samo sestanki aktiva, aktivnosti in dela posameznikov so oddana po drugih aktivih. 

 

  Zbrala: Ivana Poša, vodja aktiva gospodinjstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava dveh »filmčkov« za novoletno proslavo December 2021 

Športni dan - spremstvo dijakov 10.2.2022 

Projektni dan gastronom hotelir - V kruhu so stkane mnoge zgodbe 14.2.2022 

Strokovna ekskurzija Prekmurje - organizacija in strokovno vodenje  17. in 18.3.2022 

Sodelovanje pri izvedbi projektnega dne za dijake 4. žt 31.3.2022 

Študijska skupina, Izobraževanje o pripravi in pitju kave, Celje  13.4.2022 

Priprava prispevka za šolsko glasilo z dijaki 3.gh  April 2022 

Strokovna ekskurzija - Benetke in Beneška laguna - organizacija in strokovno vodenje 2.gh 8.6.2022 

Priprava prispevka za Glasilo občine Šempeter - Vrtojba Junij 2022 

Strokovna ekskurzija za učitelje (Hiša Frankinje, Kmetija Podpečan) 27.6.2022 

Izobraževanje na temo Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu, Novo mesto 5.7.2022 
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5.  POROČILO AKTIVA VZGOJITELJEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

5.1   VPISI/IZPISI 

V začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v dijaški dom vpisanih 108 dijakov in dijakinj (v nadaljevanju dijak), od tega 27 dijakov novincev. 5 dijakov se je naknadno v 

dom vpisalo med letom. 

 

Oblikovane so bile štiri vzgojne skupine (vzgojitelji: Vladimir Čopi, Jasna Drašček, Alan Sattler in Laura Ušaj). Vzgojitelji smo v svoji vzgojni skupini ohranili dijake iz 

preteklega šolskega leta, novinci pa so bili razdeljeni po skupinah po kriteriju – vsi dijaki iz določenega programa so razporejeni k enemu vzgojitelju. 

 

Med šolskim letom se je iz doma izpisalo 11 dijakov. Razlogi za izpis do bili: 

- prekinitev šolanja iz različnih vzrokov (5 dijakov) 

- družina se je preselila v Novo Gorico (1 dijak) 

- odločitev za bivanje v dijaškem domu v Novi Gorici (1 dijak) 

- odločitev za dnevno vožnjo v šolo iz domačega kraja (3 dijaki) 

- selitev v drugo državo (1 dijak) 

5.2.  URESNIČEVANJE PREDNOSTNIH CILJEV 

Učna uspešnost dijakov 

Po končanem drugem roku popravnih izpitov ter po zaključenem spomladanskem roku mature in zaključnih izpitov je, od skupno 102 dijakov: 

- 86 uspešno opravilo vse obveznosti (84,3 %) 

- 16 dijakov ni opravilo vseh obveznosti, ki so potrebne za napredovanje  (15,7  %) 

 

Zaradi protikoronskih ukrepov so učne ure za novince potekale po prilagojenem urniku – ena ura v učilnici in ena ura v sobi. Prisotnost na učnih urah je bila redno 

evidentirana. Večina dijakov je bila redno prisotna na učnih urah. Dijak, ki je bil neupravičeno odsoten, je bil v čim krajšem času opozorjen na kršitev in ustrezno 

obravnavan (pogovor, tretja učna ura, ob ponavljanju kršitve-pogovor s starši, vzgojni ukrep) 

Na mesečnih sestankih aktiva smo dijake s slabim učnim uspehom redno obravnavali in iskali uspešne strategije, ki bi doprinesle k napredku dijaka.  

Vzgojitelji opažamo, da so za slab uspeh dijakov vzroki predvsem v premajhni motiviranosti za učenje ali doseganje boljših rezultatov, v pomanjkanju delovnih navad, 

v slabem predznanju ter v težjem prilagajanju na nov način dela (prvi letniki). 

 

Spodbujanje k sodelovanju in skupnem kreiranju dogajanja v DD 

Skupaj z dijaki smo izvedli spoznavni večer, prednovoletne praznične aktivnosti: okraševanje doma, obdarovanje, tekmovanje v peki piškotov in novoletni kviz ter 

zaključni piknik. 
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➢ Imeli smo dva sestanka vzgojnih skupin.  

➢ Izvedli smo sestanek domske skupnosti, odbora za prehrano, odbora za učenje in sestanek vegetarijancev. 

➢ Dijaki so aktivno sodelovali pri izvedbi treh anket (dve anketi o prehrani in anketa o učenju in medsebojni učni pomoči). 

➢ Dijaki so sodelovali tudi pri izpeljavi informativnega dne, pri izvedbi videa za dan odprtih vrat ter pri organizaciji filmskega večera. 

➢ Dijakinje so enkrat na mesec izdelale plakat na temo sadja, ki je visel v jedilnici. 

 

Senzibilizacija dijakov za ločevanje odpadkov tudi v dijaškem domu 

Izpeljali smo dve akciji ločevanja odpadkov v času tedenskega čiščenja sob. Na sestanku vzgojnih skupin smo nekaj minut namenili tudi tej temi. 

 

Vzdrževanje visoke stopnje čistoče v sobah in kopalnicah 

Dijake smo na sestankih vzgojnih skupin seznanili z organizacijo čiščenja sob, kriteriji ocenjevanja in ukrepi. V sobah so bile izobešena navodila za čiščenje in kriterij 

ocenjevanja. Vzgojitelji smo redno izvajali jutranji pregled sob in ocenjevanje. Prav tako je redno potekalo tedensko čiščenje ob nadzoru vzgojiteljev. Dodatno smo 

akcijo generalnega čiščenja sob in kopalnic izpeljali še vsaka dva meseca, pred počitnicami. 

 

Vzgojitelji ugotavljamo, da večina dijakov prejema ocene za sobe 3 in več. Največ pozornosti smo, zaradi neupoštevanja dogovorov, usmerjali na sobe na mostu 

(starejši dijaki). 

Iz naslova vzdrževanja čistoče sob in kopalnic noben dijak ni prejel pisnega ukrepa. 

 

Redno menjavanje posteljnine 

Dijaki so imeli možnost menjave posteljnine ob četrtkih zjutraj in popoldan (dodatna, na novo ponujena možnost). Vzgojitelji smo tudi tedensko, ob četrtkih med 

učnimi urami, dijake redno spodbujali k menjavi posteljnine.  

 

5.3. VZGOJNA PROBLEMATIKA 

Pri pristopu k vzgojnemu procesu dijaškega doma nas vodijo tri smernice: spoštovanje, sodelovanje in zdrav življenjski slog. Vse kršitve domskega reda so bile 

obravnavane tudi skozi to prizmo. Z dijaki smo vzpostavili dobro sodelovanje in se nismo srečevali s posebnimi težavami pri upoštevanju dogovorjenih pravil.  

Ob vsaki kršitvi domskega pravila smo z dijakom najprej opravili razgovor. Razgovor je namenjen vzpostavitvi razumevanja zakaj določeno pravilo obstaja ter 

prevzemanju odgovornosti. Sledil je skupni dogovor (vzgojitelji in dijak) o nadaljnjem postopanju pri obravnavi kršitve ter o upoštevanju pravila v prihodnje. 

Največkrat se je obravnava kršitve zaključila s pogovorom in/ali ustnim opominom. 

Izrečenih je bilo tudi 14 pisnih opominov vzgojitelja (pogosto izostajanje od učnih ur, pozen prihod v dijaški dom v večernem času, prihod v dom pod vplivom alkohola, 

posedovanje alkohola v domu) in tri ukore vzgojitelja (prihod v dom pod vplivom alkohola, ponavljajoče se neupoštevanje domskega reda). 
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5.4. DRUGE INTERESNE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI STROKOVNEGA AKTIVA 
Za aktivno preživljanje prostega časa in izvajanje športnih aktivnosti so imeli dijaki na razpolago malo in veliko telovadnico ter zunanje igrišče. V dnevnih prostorih so 
imeli dijaki možnost druženja, igranja različnih družabnih iger, gledanja televizije in druženja ob igranju namiznega nogometa ter pikada. Dnevni prostori se 
uporabljajo tudi za delo z manjšimi skupinami. 
 
V skladu z možnostmi smo se vzgojitelji dogovorili za izvajanje rednih in občasnih aktivnosti. Dijake smo redno spodbujali k udeleževanju na organiziranih športnih in 
kulturnih aktivnostih v dijaškem domu ali izven njega.  
 
Dijaki so redno, skozi celo šolsko leto, v lastni organizaciji igrali nogomet in namizni tenis. Nekoliko manj interesa je bilo tudi za igranje košarke. Nekaj dijakov je redno 
obiskovalo fitnes v Šempetru pri Gorici.  
V prvih dveh mesecih je bil organiziran tedenski pohod na Marka, ki se ga je udeležilo nekaj dijakov. Kasneje je interes upadel. 
Vzgojitelji so poskusili sestaviti ekipo za redno vadbo košarke ali odbojke, vendar dijaki niso pokazali dovolj zanimanja. 
V okviru Domijade se je v našem domu izvedel med domski turnir v namiznem tenisu z aktivno udeležbo naših dijakov. Ekipa dijakov se je udeležila nogometne tekme 
z ekipo iz DD Nova Gorica. 
Izvedenih je bilo 6 delavnic na temo komunikacije. 
 
Vzgojitelji smo se redno udeleževali konferenc na BTŠ. Imeli smo osem sestankov aktiva vzgojiteljev. Jasna Drašček se je udeležila dvodnevnega strokovnega 
izobraževanja »Mladostniki v stiski« v organizaciji Društva vzgojitelji dijaških domov Slovenije. 
 
 
5.5. VZDRŽEVALNA DELA IN NABAVE 
V šolskem letu 2021/2022 smo v dijaškem domu opravljali redna vzdrževala dela (popravilo vrat, luči, stikal, ključavnic,...).  

Nabavili smo: 

- 108 jogijev in letvenikov,  

- sedežno garnituro, ki bo nameščena v skupnem prostoru doma 

- pečico za skupno kuhinjo 

Sestavila Jasna Drašček, vodja aktiva vzgojiteljev dijaškega doma 
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6. ZAKLJUČNI IZPITI 

 
Zimski rok:  čas opravljanja od 3.2.2022 – 16.2.2022 
Spomladanski rok:  čas opravljanja od 6.6. 2022 – 16.6.2022 
Jesenski rok:  čas opravljanja od 23.8.2022 do 26.8.2022  
 
NPI, smer: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi  

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

zimski rok 1 1 100% // // 1 // // // // // 

spomlad. 
rok 

11 11 100% 2 0 6 0 1 0 2 0 

jesenski 
rok 

2 2 100% 0 0 0 0 0 0 2 0 

skupaj  14 14 100% 2 0 7 0 1 0 4 0 

 
SPI, smer: gospodar na podeželju  

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

zimski rok 1 1 100% // // 1 // // // // // 

spomlad. 
rok 

3 3 100% 0 0 0 2 1 0 0 0 

jesenski 
rok 

2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 

skupaj  6 4 66,6% 0 0 1 2 1 0 0 2 

 
SPI, smer: slaščičar 

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

zimski rok 1 1 100% // // // // // 1 // // 

spomlad. 
rok 

14 14 100% 0 4 1 2 5 2 0 0 

jesenski 
rok 

3 3 100% 0 1 0 1 0 1 0 0 

skupaj  18 18 100% 0 5 1 3 5 4 0 0 
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SPI, smer: gastronom hotelir 

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

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

spomlad. 
rok 

12 10 83,3% 1 1 2 4 1 0 1 2 

jesenski 
rok 

3 2 66,6% 0 0 1 0 1 0 0 1 

skupaj  15 12 80 1 1 3 4 2 0 1 3 

 

SPI, smer: mesar  

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

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

spomlad. 
rok 

1 1 100% 0 0 1 0 0 0 0 0 

jesenski 
rok 

1 1 100% 1 0 0 0 0 0 0 0 

skupaj  2 2 100% 1 0 1 0 0 0 0 0 
 

 

SPI, smer: vrtnar  

 vsi
  

opravili opravili 
% 

5,0 
točk 

4,5 
točk 

4,0 
točk 

3,5 
točk 

3,0 
točk 

2,5 
točk 

2,0 
točk 

ni 
opravil 

zimski rok 1 1 100% // // // // // // 1 // 

spomlad. 
rok 

// // // // // // // // // // // 

jesenski 
rok 

1 1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 

skupaj  2 2 100% 0 0 0 0 0 1 1 0 
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7. POKLICNA MATURA 
 
Statistika pri poklicni maturi, šol. leto 2021/2022 
 

Zimski rok 213 – 1. 2. 2022 – 15. 2. 2022 
Pristopilo k PM: 4 kandidati   
Opravilo PM: 2 kandidata  

 
Spomladanski rok 221 – 28. 5. 2022 – 22. 6. 2022 
Pristopilo k PM: 46 kandidatov (od tega 2 odrasla) 
Opravilo PM: 36  

 
Jesenski rok 222 – 24. 8. 2022 – 3. 9. 2022 
Pristopilo k PM: 12 kandidatov (od tega 1 odrasel) 
Opravilo PM: 8 kandidatov 
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8. INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Interesne dejavnosti so po številu ur izvedene po planu, nekatere destinacije smo zaradi covid razmer izvedli drugače, brez uporabe javnih prevozov, bližje šoli.  
 
Dijaki prvih oz. drugih letnikov so obiskovali tečaj o varnem delu s traktorjem, tečaj varnega dela v delovnem procesu,  tečaj cestno - prometnih predpisov in tečaj 
prve pomoči ter nekateri opravili tudi traktorski izpit.  
 

9.   MATERIALNI POGOJI ZA DELO 

 
Poleg sredstev MIZŠ poskušamo zagotoviti še dodatna sredstva za vzdrževanje šolskih prostorov, opreme, za posodobitev delavnic in šolskega posestva: 

➢ v najem oddajamo učilnice in telovadnico,  

➢ tržimo naše storitve (obdelava površin, testiranje naprav za nanos FFS, VDT, stiskanje oljk, izvajamo tečaje in usposabljanja),  

➢ prodajamo pridelke (grozdje, vino, med, kaki, marelice, poljščine in vrtnine, …) in izdelke (slaščice, med, vino, …), žal pa zbranega denarja ne moremo 

porabiti za posodobitev kmetijske mehanizacije, izvajamo pa vzdrževalna dela. 

Tako smo v preteklem šolskem letu iz lastnih sredstev, sredstev projektov, sredstev MKGP in iz investicijskega projekta DIIP (MIZŠ) in drugih interventnih sredstev 
s strani MIZŠ: 

• redno vzdrževali stroje in naprave, 

• vzdrževali šolsko posestvo, 

• pridobili nov stroj za vršičkanje trt, 

• dopolnili potreben potrošni material za izvedbo praktičnega pouka, 
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• v dijaškem domu zamenjali 108 ležišč (vzmetnice in letvenike), 

• na okna šole montirali žaluzije, 

• uredili akustiko v avli šole, 

• eno učilnico opremili z novimi klopmi in stoli 

• dokupili garderobne omarice za dijake, za dijake šole in dijaškega doma dokupili sedišča za hodnike 

• pridobili dva projektorja, 

• sanirali učno kuhinjo – učilnico 12. 
 
Čaka pa nas še nedokončana sanacija zunanjih površin. 
 
 

10.   OSTALO DELO NA ŠOLI 
 

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

• Za šolsko posestvo so skrbeli zaposleni na posestvu: vodja posestva, vinogradnik in vinar ter učitelj Kristjan BRATOŽ;  Domen CEJ - učitelj, organizator prakse in 

PUD-a na šolskem posestvu ter ostali zaposleni na posestvu: Ingrid BRATOŽ, Jožef RUTAR in Andraž KONIČ. Vsi omenjeni delujejo v povezavi s profesorji  

strokovnoteoretičnih predmetov: Aleša MAKUCA, Nike LOKAR, Tatjane KRAŠNA, Metoda ŠTRANCARJA, Irene BIZJAK in Ivane POŠA.  Učitelj Aleš MAKUC je skrbel 

za čebelarstvo in kolekcijski nasad na posestvu šole,  Metod ŠTRANCAR in Domen CEJ za živali, Nika LOKAR prevzema organizacijo testiranja naprav za nanos 

FFS.  Terensko ekipo so poleg Nike LOKAR sestavljali še: Jožef RUTAR, Andraž KONIČ, Domen CEJ in Aljaž ZAMAR. Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki 

so vodili Metod ŠTRANCAR, Kristjan BRATOŽ in Aljaž ZAMAR, ki je poskrbel tudi za popravila kmetijskih strojev. Za šolski zeliščni vrt je skrbela Rosana VRH 

MAKAROVIČ 

 

• Za odlično opravljeno delo v tajništvu in administratorsko podporo za dela na terenu sta skrbeli Barbara SKOK MAKOVEC in Nina GRGIČ. Naloge, ki sta jih 

opravljali se nanašajo na dela v povezavi z dijaki v šoli in dijaškem domu ter trženjem storitev, pridelkov in izdelkov.  Skrbeli sta za  nemoten potek obrokov, 

sklic sestankov, stike z vsemi deležniki, pripravo pogodb, za obračune, za vodenje dokumentacije, izdajo potnih nalogov in položnic, vodenje pošte, del na 

terenu,  imeli sta tudi računovodske zadolžitve, skrbeli sta za arhiviranje, spremljali sta projekte, izdajali račune ,…  Nina Grgič je opravljala tudi tajniška in 

zapisnikarska dela Sveta zavoda ŠCNG in bila v pomoč razrednikom pri delu z eA, izdaji spričeval, prilog.  

 

• Za čistočo,  za pranje in likanje, so skrbele:  Refija KOVAČEVIĆ, Hedija ALIČKOVIĆ, Nasiha MEHULIĆ, Gordana MUTAVČIĆ, Milka STOJANOVIĆ. Gordana 

MUTAVČIĆ je prevzemala tudi vlogo vratarke v dijaškem domu. 

 

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

poskrbel za ozvočenje, glasbo, postavitev odra in sodeloval pri sanacijah šole in dijaškega doma. 
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• Pri vhodu v dijaški dom in šolo je za red skrbel Selmo HASANOVIĆ. 

 

• Za dobro in zdravo hrano pri zajtrkih, malicah, kosilih in večerjah so skrbeli:  Tanja BREŠČAK, Damjana ŠTRUKELJ, Teodor VODOPIVEC, Majda BOŽIČ, Magda 

KOMPARA , Damjana KRETIČ, Vilma LIČEN, Dejan MISLEJ,  Zora MILETIĆ, Lea PETREVČIČ, Mitja ŠKIBIN. Za organizacijo dela, za nabavo surovin ter za vzdrževanje 

opreme in  prostorov šolske kuhinje je skrbel Bernard ŽGAVEC.  

 
• Svoje izdelke smo ponujali tudi navzven.  

 

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

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

 

• Vse dejavnosti šole so zavedene v poročilu aktivov.  

 

• PEDAGOŠKI DELAVCI ob pouku poprimejo tudi za dodatno delo v kuhinji, v slaščičarski delavnici, na posestvu in v dijaškem domu, pri urejanju učilnic, okolice 
šole (delovne akcije), pri predstavitvah poklicev in programov, delavnicah za OŠ, pri promocijah šole, urejajo spletno stran šole, FB, aktivno sodelujejo in 
organizirajo prireditve in tekmovanja. 
 

Vsem zaposlenim gre velik del zahvale za to, da imamo zadovoljiv vpis, da lahko  uspešno ponudimo in izvajamo razpisane programe, da  lahko uspešno 
izvajamo praktično izobraževanje v delovnem procesu na posestvu, kuhinji in slaščičarski delavnici. 

 
Poročilo je pripravila Barbara Miklavčič Velikonja na podlagi poročil vodij aktivov, PUZov, vodij projektov in drugih aktivnosti, vodje izobraževanja odraslih, svetovalne 
delavke, tajništva. 
 

11.   POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 
1. Komisijo za kakovost so v šolskem letu 2021/22 sestavljale: 
 

1. Valentina Kobal – predsednica komisije 
2. Janja Bavčar  
3. Karmen Sirk  
4. Klavdija Bizjak  
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2. Delo komisije za kakovost 
 
2.1. Sestanki komisije 
 
Komisija za kakovost se je sestala na dveh sestankih, in sicer prvič 17. 01. 2022, drugič pa 12. 04. 2022. 
Na prvem sestanku so prisotne članice ter ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja govorile o ciljih in nalogah komisije v šolskem letu 2021/22:  

- Izvedba ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano v marcu 2022.  

- Izvedba ankete za zaposlene na ŠCNG (vrednotenje dela vodstvenih delavcev) ob koncu šolskega leta. 

- Obravnava Kodeksa za zaposlene na ŠC.  
 
Kodeks, ki ga je v obravnavo predlagal direktor ŠC, se nanaša na obnašanje dijakov/študentov ŠC, na odnos učiteljev do dijakov in obratno, na odnos med učitelji, na 
odnos med učitelji in vodstvenimi delavci. V krajši razpravi smo bile enotne, da je treba kodeks uvajati postopno in s konsenzom deležnikov.  
Na drugem sestanku smo se članice komisije ter ravnateljica seznanile z rezultati ankete o šolski prehrani in primerjale rezultate naše OE z rezultati v ostalih enotah 
ŠC. Na anketna vprašanja so odgovarjali dijaki in starši v dveh ločenih vprašalnikih. Anketa je bila enaka za ves Šolski center. Rezultate ankete so prejeli vsi 
ravnatelji posameznih organizacijskih enot in tudi direktor. 
Kodeks obnašanja in oblačenja, ki se nanaša neposredno na dijake, so prejeli v obravnavo predsedniki razredov na sestanku dijaške skupnosti.  

2.2. Izvajanje anket za izboljšanje kakovosti  

a) Ob začetku šolskega leta 2021/22 (september) je bil na spletni strani šole objavljen kratek vprašalnik o šolski spletni strani. Mnenje uporabnikov je pomembno 
pri nadaljnjih posodobitvah spletne strani. Rezultati ankete so dostopni na povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/27806/FAE18935/ 

b) V januarju 2022 se je zaključila anketa za dijake o opravljanju PUD-a. Rezultate ankete sta analizirali vodji PUD-a Tanja Malik in Ivana Poša. Rezultati so dostopni 
na povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/39750/8FECF14A/ 

c) V marcu 2022 so dijaki in starši v treh ločenih anketah odgovarjali na vprašanja o šolski prehrani.  Vprašanja in rezultati ankete so vidni na povezavah:  
- anketa za dijake: https://1ka.arnes.si/podatki/41352/6B39CAE1/ 
- anketa za dijake v dijaškem domu: https://1ka.arnes.si/podatki/44991/186A998E/ 
- anketa za starše: https://1ka.arnes.si/podatki/43826/E9357CD8/ 

č) Konec avgusta in prve dni septembra 2022 je bila izvedena anketa, v kateri so vsi zaposleni na ŠC vrednotili delo vodstvenih delavcev (ravnateljev posameznih OE 
in direktorja ŠC). Anketna vprašanje si lahko ogledate TUKAJ. 

Zapisala Valentina Kobal,  
predsednica komisije za kakovost na BTŠ 

https://1ka.arnes.si/podatki/27806/FAE18935/
https://1ka.arnes.si/podatki/39750/8FECF14A/
https://1ka.arnes.si/podatki/41352/6B39CAE1/
https://1ka.arnes.si/podatki/44991/186A998E/
https://1ka.arnes.si/podatki/43826/E9357CD8/
https://docs.google.com/document/d/17InbSjuuFQezmx-qJXEpqHvjpRlVPE6HUrHj2Pkujws/edit?usp=sharing
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Ravnateljica Biotehniške šole na ŠC Nova Gorica        Predsednik sveta zavoda   
Barbara Miklavčič Velikonja           
              
 
Poročilo predstavljeno in sprejeto na 1. seji sveta zavoda: 28. 9. 2022 

 
 

Pripravljeno: september 2022 
 


