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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 2020/2021: redni in izredni 

 

2.1. FORMALNO IZOBRAŽEVANJE MLADINE – vpisani dijaki v šolskem letu 2020/2021 

      Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 

 173 172 345 

 
     Programi in število dijakov v šolskem letu 2020/2021 (v primerjavi s prejšnjimi leti) 
 

 

 
 
 

Programi v šolskem letu: 2020/2021 
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 62 52 54 67 73 71 70 

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

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

Naravovarstveni tehnik 49 52 65 69 67 64 55 36 

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

Slaščičar 61 66 67 72 76 71 54 48 

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

Živilsko prehranski tehnik 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 smo opravili realizacijo ur pouka, prilagodili urnike, pregledali učni uspeh dijakov 
in izvedbe obveznih izbirnih vsebin. Kljub pojavu Covid-19 in delu na daljavo je realizacija pouka visoka (0,2 odstotne točke višja od lanske), čeprav je bila realizacija 
interesnih dejavnosti zelo slaba (le okrog 35%).  Realizacija pouka vseh oddelkov znaša 98,9%. 
  
 

       Učni uspeh dijakov v šolskem letu 2020/2021 
 

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

Vrtnar/Gospodar na podeželju 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 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 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 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 je bil v 1. letniku gastronom-hotelir (uspeh: 76,9%), 1. letniku gospodar na podeželju (uspeh: 66,7%) ter 5. letniku živilsko-
prehranski tehnik (uspeh: 72,2%). Šolanje na daljavo je tudi vzrok, da so šolanje zapustili nekateri tujci, nekateri pa programa na daljavo niso zmogli oz. so se vrnili v 
domovino, nekateri letos razred ponavljajo. V lanskem šolskem letu je bilo kar v 9tih oddelkih uspeh 100 % , letos le v enem odelku: 4.NT. Nad 90% uspeh pa so 
dosegli oddelki: 2.KT/2.NT, 2.S, 3.GH, 3.KT, 3.NT, 3.S in 4.KT.  
V zaključnih letnikih je bil uspeh dijakov: 87% (2019/2020: 92%).  
 
Devetim dijakom, ki so bili ob zaključku šolskega leta negativni (zaključen so imeli negativno le en del enega modula/predmeta, učitelji pa so pri dijaku opazili 
napredek), je ravnateljica po posvetu s PUZ-om in na podlagi prošnje dijaka omogočila pogojno napredovanje v višji letnik in opravljanje obveznosti v mesecu 
septembru (6.9.2021). Osem dijakov je izpit opravilo, eden pa je bil neuspešen in bo šolanje nadaljeval v izobraževanju odraslih.  
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2.2  IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

➢ V šolskem letu 2020/2021 je izobraževanje odraslih na Biotehniški šoli vodila Tatjana Krašna v obsegu 50% redne obveze. V administraciji ji je bila v pomoč 

Nina Grgič. Naloge, ki jih je opravljala v šolskem letu 2020/2021: 

  

- 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 informativnih zgibank, informacijska 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«, pomočnik kuharja«. 

- Koordinacija tečajev na šoli: slaščičarstvo, gastronomija. 

 

Načrtovane aktivnosti Predviden obseg 
Realizirane 

aktivnosti 
Čas trajanja od do 

Vpis in sprejem udeležencev 90 78 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izvedba konzultacij 140 144 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izpeljava končnih izpitov 12 rokov 17 rokov 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izvedba zaključnih izpitov 9 pristopov 8 pristopov Zimski, spomladanski in jesenski rok 

Priznavanje predhodnega znanja 84 sklepov 74 sklepov 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izdelava osebnih izobraževalnih načrtov 90 78 1.9.2021 - 31.8.2022 

Izračun šolnine, vpisnine, storitev 90 78 1.9.2021 - 31.8.2022 

Urejanje pogodb o izobraževanju  90 78 1.9.2021 - 31.8.2022 

 

Informiranje kandidatov je potekalo na različne načine: 
• Uradne ure so potekale v pisarni vodje izobraževanja odraslih z urnikom: vsak petek od 800 do 1200  in torek od 1400 do 1600 ure, udeleženci izrednega 

izobraževanja so bili v kontaktu z vodjo izobraževanja odraslih tudi izven uradnih ur po telefonu, e-pošti, zoom-u. 
• Poteki izpitov so bili objavljeni na oglasni deski oz. so bili kandidati obveščeni preko e-pošte. 
• Informacije so kandidati izrednega izobraževanja dobili tudi v tajništvu šole ter pri profesorjih. 
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Vključeni po programih 

ŠOLSKO LETO VPISA 2020/21 
Gastronomske in hotelske storitve(SPI) 14 

Gospodar na podeželju (SPI) 11 

slaščičar (SPI) 15 

mesar(SPI) 18 

vrtnar (SPI) 8 

kmetijsko-podjetniški tehnik(SSI) 4 

naravovarstveni tehnik (SSI) 3 

hortikulturni tehnik(PTI) 1 

živilsko-prehranski tehnik(PTI) 3 

pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI) 1 

VSI PROGRAMI 78 

 
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. 

Izpitni sistem 
Končni izpiti so v šolskem letu 2021/22 potekali enkrat mesečno, vsak zadnji četrtek v mesecu. Po dogovoru z učiteljem so se končni izpiti izvajali tudi izven 

predpisanih rokov pa tudi preko zoom-a. 

MESEC TERMIN PRIJAVE IZPITNI ROK 

SEPTEMBER do  20. 09. 2020 24. september 2020 

OKTOBER do 22.10.2020 29. oktober 2020 

NOVEMBER do 20. 11. 2020 26. november 2020 

DECEMBER do 16.12. 2020 24. december 2020 

JANUAR do 21. 01. 2021 28. januar 2021 

FEBRUAR do 12.02.2021 18. februar 2021 

MAREC do 19.03. 2021 25. marec 2021 

APRIL do 18.04.2021 22. april 2021 

MAJ Tri delovne dni pred izpitom 20. in 27. maj 2021 

JUNIJ Tri delovne dni prej izpitom  1.,8.,17.,22., 29. junij 2021 

AVGUST Tri delovne dni prej izpitom 19. avgust 2022 
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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. 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. 

V času Covid-19 so potekale konzultacije tudi preko video aplikacije »zoom«. 

Od marca dalje so bile zaradi Covid-19 okrnjene tudi ostale dejavnosti (tečaji VDT, testiranje naprav za nanos FFS, tečaji slaščičarstva) 

Tečaj za varno delo s traktorskimi priključki (VDT) 
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 8 tečajev. 

ŠOLSKO LETO  2020/2021 

VDT 195 odraslih + 5 dijakov 

 

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 VPISA 2020/2021 

STATUS KMETA 2 povpraševanji 

 
 

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 2020/2021 smo pregledali 500 naprav. 

Usposabljanja 

V šolskem letu 2020/21 smo v sodelovanju z  Zavoda za zaposlovanje  izvedli  projekt  v okviru operacije »Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja«:  Pomočnik kuharja. Bili 
sta dve ponovitvi. 
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Projekt v zaključevanju: 
  

 

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. 
 

 
2.3 OSTALE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 
Vse ostale dejavnosti šole so z vstopom v obdobje bolezni Covid-19 obstale. 
 

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. 
 
V čacu epidemije in širjenja virusa bolezni Covid-19 se je prodaja ustavila. 
 
 

Ime projekta Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja,  pilotna izvedba – Usposabljanje za pomočnika kuharja 

Program ESS - MDDSZ 

Koordinator Tatjana Krašna 

Trajanje se še izvaja 

Opis Z vključitvijo in sodelovanjem v programu brezposelnim osebam omogočiti  pridobitev dodatnih znanj in spretnosti. 
Cilj izvedbe programa za vključene  osebe je povečanje  zaposljivosti brezposelnih oseb, dvig kvalifikacijske ravni ter zmanjšanje strukturnega neskladja na 
trgu dela. 
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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. Vse je bilo izpeljano tudi v času epidemije z vsemi potrebnimi varnostnimi 
ukrepi. 
 

2.3.3 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

V  lanskem šolskem letu smo na  Biotehniški šoli nadaljevali z aktivnim sodelovanjem z osnovnimi šolami, tokrat le preko video povezav (OŠ Sežana, Dan odprtih 
vrat, Informativni dnevi). 
 
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). 
 

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 (prekinjen zaradi Covid 
situacije) 

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. 
Projekt:  ZDRAVA ŠOLA 2020/2021, Inštitut za 
varovanje zdravja RS 

TIM Zdrave šole vodi 
Alenka Mavrič Čefarin 

 

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

 
3.1    Poročilo o opravljenem PUD-u za šolsko leto 2020/20 

V  šol. letu 2020/21 bi moralo 188 dijakov opravljati PUD; 4-je dijaki so imeli PUD priznan, 3-je dijaki so zavrnili opravljanje PUD-a. Na PUD je bilo poslanih 181 

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

tehnik in živilsko - prehranski tehnik.  

Uspešno je PUD opravilo 173 dijakov. 

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

1.GP 5 5 

1.KT 9 8 

1.NT 8 8 

3.KT 20 20 

3.NT 16 16 

2.GP 12 9  

3.V 9 9 

2.PB 15 14 

2.GH 15 14 

2.S 20 20 

3.GH 15 14 

3.S 14 14 

4.ŽT 23 22 

Skupaj 181 173 

 

8 dijakov PUD-a ni opravilo. To so dijaki, ki so bili pri pouku negativni, ponavljajo razred ali so zaključili šolanje na naši šoli.  

 

V šol. letu 2020/21 smo imeli tri posebnosti: 

- Nekaterim dijakom 3. letnikov smeri gastronom-hotelir in slaščičar je bil PUD pri določenem delodajalcu prekinjen zaradi zaprtja obratov (epidemija Covida-

19), skupno 14 dijakom.  Tem dijakom smo omogočili opravljanje PUD-a pri drugem delodajalcu.  

- Nekateri dijaki so opravljali PUD v času poletnih počitnic, ker so bili obrati v času predvidenega opravljanja PUD-a zaprti.  

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

 

Kljub epidemiji Covida-19 in posledičnem zaprtju nekaterih obratov, je večina dijakov opravila PUD v celoti do konca šolskega leta. 
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Skoraj vsi mentorji oz. delodajalci 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 6-tih dijakih je prišlo na PUD-u do težav, 

- 3-je dijaki so zaradi težav 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: 

- predhodno znanje dijakov, 

- zainteresiranost za delo, 

- izdelavo poročila o PUD-u. 

 

Dijaki so o PUD-u opravili evalvacijo preko spleta, evalvacijo je uspešno opravilo nekaj 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 

V šolskem letu 2020/21 je bil predsednik DS Martin Žbogar, dijak 4.KT oddelka. Že na 1. sestanku (dne 13.10.2020), je Martin dobil pomočnike. Zavedal se je 
dodatnih nalog svojega zaključnega letnika. 
Spodbudil je skupino mlajših, v kateri so: 
 

• Matevž Podberšič, iz 2. KT oddelka; 

• Ela Štrancar, iz 2.KT oddelka; 

• Tinkara Prinčič, iz 1. KT oddelka, 
 

In obljubil pomoč pri njihovem začetnem delu. 
 
 
Žal, zaradi epidemije in daljšega dela na daljavo, smo realizirali le še en sestanek (dne 19. 6. 2021). 
Na šoli nas je obiskal direktor ŠC Nova Gorica, mag. Miran Saksida. 
Z mladimi se je pogovoril in odgovarjal na njihova vprašanja, ter pobude. 
 
Opravljeno delo mladih: 
 

• Seznanitev dijakov prvih letnikov z delom šole (programi, šolska pravila, vloga in način delovanja DS); 

• Sodelovanje pri realizaciji DNEVA ODPRTIH VRAT; 

• Pomoč pri realizaciji INFORMATIVNEGA DNEVA; 

• Anketa o delu na daljavo – analiza podanih odgovorov; 

• Ocenjevanje učiteljev. 
 

               Poročilo pripravila Lidija Kohn  prof.,  mentorica Dijaške skupnosti BTŠ  
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 3.3  Poročilo o delu TIMA ZDRAVE ŠOLE v šolskem letu 2020/2021 
 
Rdeča nit letošnjega leta: ČAS ZA ZDRAVJE  JE  ČAS ZA NAS 
 
➢ Udeležba na vseh treh regijskih srečanjih (vsa srečanja so potekala preko videopovezave): 

 

1. regijsko srečanje: v okviru obeležitve  svetovnega dneva duševnega zdravja 2020  - strokovno srečanje "DUŠEVNO ZDRAVJE ZA VSE": udeležba Helena Debeljak 

Hlebec 

2. regijsko srečanje: KAKO ŠOLA LAHKO PRISTOPI PRI ZASVOJENOSTIH S PSIHOAKTIVNIMI SNOVMI?, 9.12..2020, udeležba Alenka Mavrič Čefarin  

3. regijsko srečanje: Podpora mladim v času šolanja na daljavo, 18.2.2021: udeležba Alenka Mavrič Čefarin  

 

➢ Urejanje aktualnih informacij na spletni strani šole: 

 

- Priporočila za uporabo mask pri učencih in dijakih v času COVID-19 

- Infografika – poročilo o projektu Zdrava šola na nacionalni ravni 

- Deset idej, kako lahko mladostnik sam poskrbi za svoje počutje 

- Kasko lahko starši pomagajo mladostnikom v stiski? 

- Mobilna aplikacija WASABY – prva aplikacija, ki mlade spodbuja k izbiri zdravega življenjskega sloga. 

- Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. 

- Kaj svetuje znanost staršem in skrbnikom glede izzivov med epidemijo in po njej? Preventivna platforma. 

- CILJI projekta Zdrava šola 

- NAČRT Zdrave šole za šolsko leto 2020/21 

 
Informacije urejala in posredovala: Alenka Mavrič Čefarin  
 

➢ Duševno zdravje: vključevanje programa To sem jaz (stres, sprejemanje odgovornosti) v pouk; delavnice Osebnostno spoznavanje v sodelovanju z MIC 

Nova Gorica:: organizacija in izvedba: Helena Debeljak Hlebec. 

 

➢ Ekološko ozaveščanje:  

- Dan zemlje 22.4.2021 - povezovalno delavnico 3NT in 1PB. Prvi letniki PB so pisali voščilnico Zemlji ( predmet komunikacija na delovnem mestu) , pri 

tem pa so jim pomagali višji letniki (3NT), pojasnili so jim ekološke problematike, podnebne spremembe in kaj si oni kot naravovarstveniki želijo, da bi 

voščili planetu za rojstni dan. 

http://bts.scng.si/wp-content/uploads/sites/5/2021/02/Infografika_27_1_21_kon%C4%8Dna.pdf
http://bts.scng.si/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/%C4%8Cistopis_Priporo%C4%8Dila-DZ-Mladi-ZADNJA-2-verzija.pdf
http://bts.scng.si/wp-content/uploads/sites/5/2021/05/%C4%8Cistopis_Priporo%C4%8Dila-DZ-Star%C5%A1i-ZADNJA.pdf
http://bts.scng.si/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/spletna-stran-cilji-zdrave-%C5%A1ole.pdf
http://bts.scng.si/wp-content/uploads/sites/5/2020/09/splet-PLAN-Zdrave-%C5%A1ole-2020-21.pdf
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- Predavanje dijakom o škodljivosti  mask za enkratno uporabo, onesnaževanju okolja  z njimi in jih vzpodbujala v nošenje mask za večkratno uporabo 

;)...izdelava mask iz blaga. Andreja H., in Rosana Vrh M. 

➢ Svetovni dan  - AIDS: izvedba predavanja za dijake 2.kt, 1.nt: december 2021, Karmen Goljevšček Čargo 

 

Zaradi nastalih razmer se ni izvedlo: 

 

➢ Varna vožnja  delavnice za 1., in delavnice Vozimo pametno izvedba Javna agencija republike Slovenije za varnost prometa 3.letnike: Karmen Goljevšček 

Čargo 

 

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

➢ Zdravstveno vzgojne delavnice v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica: Alenka Mavrič Č. 

➢ zaposleni: V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica,  se ni izpeljalo dve delavnici: ZDRAVO JEM, TEHNIKE 

SPROŠČANJA IN STRES. Alenka Mavrič Č. 

➢ starši: se ni izpeljalo Predavanja za starše 1. letnikov, pred 2. roditeljskim sestankom v februarju 2021: PREPOVEDANE SUBSTANCE (PREVENTIVA): 

predavatelj, kriminalist: Marko Hlebec. Karmen Goljevšček Čargo 

 

Člani tima zdrave šole:  Karmen Goljevšček Čargo, Helena Hlebec, Andreja Hauptman, Živa Colja, Rosana Vrh 

Makarovič. 

Poročilo pripravila vodja zdrave šole: Alenka Mavrič Čefarin                                                      
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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.  

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

 

Koordinatorka dela z dijaki s posebnimi potrebami:  

Klavdijo Bizjak, univ. dipl. soc. del. je v šolskem letu 2020/2021 nadomeščala Andreja Hauptman (z nadomeščanjem zaključi decembra2021) 

V šolskem letu 2020/2021 so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti svetovalne službe, predvidene v LDN. Zaradi razglašene epidemije in zaprtja šol so bile 
nekatere aktivnosti izvedene v drugačni obliki (na daljavo). 
 

1. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 

Vpis in sprejem novincev 

Šola Vrsta oz. stopnja programa Št. dijakov 
2. 4. 2021 oz. 17. 5. 2021 

 Št. dijakov  
 15. 9. 2021 

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

15 
15 

19 
19 

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

35 
14 
14 

                       7 

56 
22 
23 
11 

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

26 
10 
16 

35 
13 
22 

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

19 
19 

19 
19 
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Prepis in izpis dijakov 
Dijakom, ki se niso odločili za ustrezen izobraževalni program, je bila svetovalna vključitev v primernejši program, večinoma na nižji zahtevnostni stopnji. Vsakemu 
dijaku, ki se je izpisal, je bil nuden svetovalni razgovor. 
 

Šola Prepis/izpis/Skrajšani postopek izključitve Št. dijakov 

Biotehniška šola Vključitev med šol. letom iz drugih šol 4 

Prepis med šol. letom znotraj šole 1 

Izpis 20 

 
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. 
 

Šola Št. izdanih 
odločb 

Država, ki je 
izdala spričevalo 

Program, v katerega 
se dijak vpisuje 

Biotehniška šola 2 Bosna in Hercegovina Gastronom hotelir 

1 Bosna in Hercegovina Slaščičar 

 Dijake tujce smo obveščali o možnostih vključitve v tečaja slovenskega jezika, ki sta potekala na Šolskem centru Nova Gorica 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. 

Zaradi ukinitve učne pomoči preko javnih del smo že v lanskem in tudi letošnjem šolskem letu dijake usmerjali na zunanje institucije, ki nudijo brezplačno učno 
pomoč in se tako povezali z naslednjimi institucijami: PUM-o Ajdovščina, LUNG Nova Gorica, Žarek. 
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 Razvojno preventivne dejavnosti in skupinsko svetovanje  

Staršem je bilo posredovano vabilo na virtualno predavanje »Kako lahko starši pomagamo mladostniku pri kariernih odločitvah«, ki ga je 3. 3. 2021 izvedla Maruša 
Goršak, pedagoginja, karierna svetovalka, predsednica Društva za karierno orientacijo Slovenije. 

3. 12. 2020 so se starši lahko udeležili spletne delavnice »Pogovor z mladostnikom o alkoholu« v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav, 9. 2. 2021 pa spletnega 
predavanja dr. Mateja Tuška z naslovom »Dejavniki uspeha na poti skozi življenje«. 

V okviru Šole za starše so od 6. januarja do 6. februarja 2021 potekala spletna predavanja po sledečem programu: 

dr. Aleksander Zadel: Najboljša verzija sebe pri starševstvu, dr. Anica Mikuš Kos: Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, Staš Žnidar: Najstniki v letu 
2021, Ksenja Kos: Nazaj na konja: kako ravnati, ko otrok doživi negativno izkušnjo, Mag. Katarina Kesič Dimic: Kdo lahko spleza na drevo? Otroci s posebnimi 
potrebami, Dr. Milan Hosta: Oče v 21. stoletju, Petra Založnik: Moč pripovedovanja zgodb, dr. Tjaša M. Kos: Notranja moč za pomoč pri medvrstniškem nasilju, dr. 
Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju, dr. Albert Mrgole in Leonida Mrgole: Trenutki, ki štejejo v vzgoji 

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). Posebno pozornost smo posvetili prijavno vpisnemu postopku. 

•  Portal Moje Delo je 22. 10. 2020 za dijake organiziral delavnico Moje Prvo Delo namenjeno 

        iskalcem prve zaposlitve. Spoznali so lahko trg dela in navezali prve stike s potencialnimi 
        delodajalci. 

•  9. 11. 2020 smo za dijake 4. letnika izpeljali virtualno srečanje s predstavnico Kariernega centra Univerze v Ljubljani, dr. Sabino Žnidaršič Žagar, ki je 

dijakom predstavila sodobne trende v izobraževanju, študiju in na področju dela. 

•  V okviru Virtualnega kariernega sejma 2020, ki je potekal od 23. do 27. 11. 2020 so se dijaki lahko udeležili predstavitev študijskih programov, webinarjev 

in klepetalnic na temo izbire študija in poklica. 

•  Od 22. in 23. 1. 2021 so se dijaki lahko udeležili 13. Informative, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v 

tujini - od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja… 

• Dijakom so študijske programe predstavili predstavniki Višje strokovne šole Šolskega centra Nova Gorica. 

• Za vse zainteresirane dijake je bila organizirana predstavitev poklica policist in Višje policijske šole (27. 1. 2021) ter poklica vojak (22. 4. 2021). 

•  V maju 2021 smo za dijake ŠCNG organizirali virtualno srečanje s predstavniki študentskih domov Univerze v Ljubljani. 

• Karierna svetovalka MIC-a je za dijake izvedla delavnice s področja karierne orientacije. 

 
Dijaki so imeli možnost individualnega razgovora o svojih izobraževalnih oz. zaposlitvenih namerah. 
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Roditeljski sestanki 
Izvedeni so bili roditeljski sestanki za starše dijakov zaključnih letnikov. 
 
Prilagoditve šolskih obveznosti  
Svtovalna 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                          2 

 
Identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov 
To področje dela je vključevalo informiranje o razpisih za kadrovske, državne, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter o novostih na področju 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pri CSD, sodelovanje v akciji za subvencioniranje učbenikov. 
Po posredovanju šolske svetovalne službe je Šolski center Nova Gorica dijakom sofinanciral stroške strokovnih ekskurzij ter stroške nakupa šolskih potrebščin. 
Z Zvezo prijateljev mladine smo sodelovali tudi pri urejanju botrstva za bivanje v dijaškem domu. 
V času izobraževanja na daljavo je svetovalna služba sodelovala pri identifikaciji in kontaktiranju dijakov, ki niso imeli računalnika za delo od doma.  
  

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, udeleževali smo se pedagoških konferenc in sestankov programskih učiteljskih zborov ter sodelovali pri obravnavi aktualnih vprašanj. V času zaprtja šole 
je svetovalna služba tesno sodelovala z vsemi učitelji. 

3. SVETOVALNO DELO S STARŠI 

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

 



Poročilo Biotehniška šola 2020/2021 Stran 17 
 

4. PROMOCIJA ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA 

Svetovalna služba je koordinirala in izvajala različne promocijske dejavnosti ŠC Nova Gorica. 

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,… 

S svetovalnimi delavkami osnovnih šol sta bili organizirani dve video srečanji: prvo na temo razpisa za vpis v srednješolske programe za naslednje šolsko leto, drugo 
pa o stanju prijavljenih v programe našega centra. Na drugem srečanju so s svojo predstavitvijo dela sodelovala strokovna delavca Strokovnega centra Planina, kjer 
sta predstavila možnost sodelovanja (svetovanje in mobilna pomoč). 

Od promocijskih dogodkov so bili letos izvedeni le: 

• virtualni Dnevi odprtih vrat (8. in 9. 12. 2020) in 

• virtualni Informativni dnevi (12. in 13. 2. 2021).             

MKC Hiši Mladih Ajdovščina in Območno obrtno-podjetniški zbornici Sežana,  ki običajno v oktobru organizirata promocijski dogodek, smo posredovali promocijsko 
gradivo šole.  
 

5. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 
Center za socialno delo Nova Gorica 
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. 
Sodelovali smo tudi z ostalimi centri za socialno delo: Sežana, Koper, …. 
  
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  
V PUM-O Ajdovščina je bilo vključenih nekaj dijakov Biotehniške šole, zato smo redno sodelovali z njihovimi mentorji. 
Občasno sodelujemo tudi z drugimi institucijami: Zavod RS za zaposlovanje, Zavodom za zdravstveno varstvo, visokošolskimi zavodi, dijaškimi domovi, Centrom za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov, Oddelkom za invalidno mladino Stara Gora, 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  ,   … 
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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.  
  

6. 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. 
V preteklem šolskem letu so bile svetovalne delavke redno prisotne na sestankih svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol. Udeležile so se naslednjih 
strokovnih izobraževanj oz. predavanj: 

• Spletno izobraževanje »10. posvet E-zlorabe otrok«, Spletno oko, Center za varnejši internet Slovenije idr., 22. 9. 2020 

• Spletno strokovno srečanje »Duševno zdravje za vse«,  NIJZ, 13. 10. 2021 

• Spletno predavanje: »Ali so vsega krivi starši«, dr. Anica Mikuš Kos, 20. 10. 2020 

• Spletno predavanje »Najboljša verzija sebe pri starševstvu«, dr. Aleksander Zadel, 6. 1. 2021 

• Spletno izobraževanje »Predstavitev programov obravnave uporabnikov prepovedanih drog v zdravstvenem in nevladnem sektorju na goriškem– prikaz 

sodelovanja v lokalni skupnosti (Miha Kramli, društvo Šent Nova Gorica), Ministrstvo za zdravje, 29. 1. 2021 

• Spletni seminar »Dejavniki uspeha na poti skozi življenje«, dr. Matej Tušak, 9. 2. 2021 

• Spletno predavanje »Kako lahko starši pomagamo mladostniku pri kariernih odločitvah«, Maruša Goršak , 3. 3. 2021 

• Srečanje aktiva svetovalnih delavk srednjih šol goriške regije in osnovnošolskih svetovalnih delavk, Nova Gorica, 27. 11. 2020 in 9. 4. 2021 

(videokonferenčno srečanje) 

Familylab izobraževanje “Od poslušnosti do odgovornosti”, “Temeljno Familylabovo usposabljanje”, videokonferenčna srečanja, Zagreb, Cerknica, 5. - 7. 2. 21. -23. 
5. 2021, 2021, 2. - 4. 7. 2021,  26. - 29. 8. 2 

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

V šolskem letu 2020/21 je bilo ob koncu šolskega leta na Biotehniško šolo vključenih 80 dijakov s posebnimi potrebami (t.j. dijakov z veljavnimi odločbami o 

usmeritvi, izdanih s strani Zavoda za šolstvo), od tega je 20 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 24.6.2021: 

 

 

 

 

 

 

Število dijakov glede na vrsto motnje: 

Vrsta motnje Število dijakov 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju 24 

Gluhi in naglušni otroci 0 

Otroci z govorno jezikovnimi motnjami 10 

Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije 0 

Gibalno ovirani otroci 0 

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 5 

Dolgotrajno bolni otroci 11 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 40 

Otroci z avtističnimi motnjami 1 

Otroci z več motnjami 12 
 

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 2020/21 izvajali: Elizabeta Murenc Savarin, Ksenija Pervanja in Tina Slapernik Švagelj. Delo z dijaki s posebnimi 

potrebami je koordinirala Klavdija Bizjak in nadomeščala porodniški dopust Klavdije Andreja Hauptman 

Število dijakov s posebnimi potrebami Na dan 

63 30.9.2020 

71 30.1.2021 

80 24.6.2021 

Izobraževalni program: Število dijakov  

Nižje poklicno izobraževanje  23 

Srednje poklicno izobraževanje 27 

Srednje strokovno izobraževanje 19 

Poklicno – tehniško izobraževanje  11 
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Izvajalke dodatne strokovne pomoči so v prvem polletju skupno realizirale 1178 ur, v drugem polletju pa 1491 ur dodatne strokovne pomoči.  

V času šolanja na daljavo smo dijakom ponudili tudi dodatno strokovno pomoč v prilagojeni obliki.Večinoma vsi dijaki so se posluževali 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 24.6.2021: 

Vrsta dodatne strokovne pomoči Število ur tedensko 

Učna pomoč 86 

Pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 34 

Svetovalna storitev 63 

SKUPAJ 183 

 

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 pisanju 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: Andreja Hauptman, 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 2020/2021 
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 teklo nemoteno, deloma v živo, večinoma pa preko 
spleta.   
 

Skupne aktivnosti strokovnih delavcev v šolskem letu 2020/2021: 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: Andreja HAUPTMAN. 
 
 

4.2 AKTIVI IN PUZ- i V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

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 2020/2021 delovali naslednji strokovni aktivi: 

• vodja aktiva kmetijstvo: Nika LOKAR 

• vodja aktiva živilstvo: Janja BAVČAR 

• vodja aktiva gospodinjstva: Ivana POŠA 

• vodja aktiva gostinstva: Andrejka PISK RUTAR 

• vodja aktiva družboslovja: 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 2020/2021 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 2020/2021 

 

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 vsak delovni petek ob 7.15, v času dela od doma sestanki niso potekali 
 
Aktiv se je v šolskem letu 2020/21 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 4.9.2020 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Razporeditev prakse, delo na posestvu 

2 18.9.2020 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Razporeditev prakse, načrtovanje dela v oljarni, nabava delovnih 
oblačil, trgatev 

3 2.10.2020 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Prodaja kakija po šolah, mulčenje teras, zamazovanje akacijevih štorov, 
ureditev prostora za izdelavo krhljev 

4 9.10.2020 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Dogovor za menjavo folije na malem rastlinjaku in preveriti ogrevanje 

5 16.10.2020 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Organizacija pobiranja jabolk in oljk 

6 2.3.2021 Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana Rezervacija kombijev, organizacija dela na posestvu, nabava 



Poročilo Biotehniška šola 2020/2021 Stran 23 
 

Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak razkuževalnega materiala za kombije 

7 8.3.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Rez oljk, sajenje trt, popravilo armature, dognojevanje česna, popravilo 
ograje v pašniku 

8 15.3.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Reševanje problema žab – Irena izprazni ribnik.. pokrije se ga z mrežo 

9 22.3.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Nabava naletne zavore pri prikolici za FFS, skrb za varnost dela s 
traktorji 

10 19.4.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak 

Organizacija dela za PUD 2.GP, peljati prikolico za FFS na preureditev 
stranice  

11 7.5.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Načrtovanje setve koruze 

12 11.6.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak Dognojevanje sadovnjaka, potek mature 

13 29.6.2021 
Barbara Miklavčič Velikonja, Aleš Makuc, Domen Cej, Kristjan Bratož, Metod Štrancar, Tatjana 
Krašna, Nika Lokar, Irena Bizjak, Ivana Poša, Greta Černilogar 

Načrtovanje ekskurzij za novo šolsko leto, seznanitev z delovnimi 
obvezami 

    
 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Greta Černilogar 

Ekskurzija 4.KT Kanalski Lom (Živinorejska kmetija, vloga Kmetijske zadruge pri prodaji) 9.9.2020 

Športni dan  29.9.2020 

Ekološko kmetovanje na Vrtojbenskem polju, ogled Biljenskih gričev 2.KT 28.5.2021 

Strokovna ekskurzija 2.KT/NT, Čolnica – RČN, Banjšice – ekološko kmetovanje 11.6.2021 

Organizacija webinarja Anima Istra, Prodaja in svetovanje v kmetijstvu 5.2.2021 

Kulturni dan  10.2.2021 

Domen Cej 
Strokovna ekskurzija 4.KT Kras maj 

Ekskurzija 4.KT Kanalski Lom (Živinorejska kmetija, vloga Kmetijske zadruge pri prodaji) spremstvo 9.9.2020 

Metod Štrancar 
Ekskurzija 4.KT Kanalski Lom (Živinorejska kmetija, vloga Kmetijske zadruge pri prodaji) spremstvo 9.9.2020 

Ekskurzija 2.KT - Ogled laboratorija, vzrejališča, KGZ NG 17.6.2021 

  

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Ivana Poša 
Dan odprtih vrat 9.12.2020 

Informativni dan  12. in 13.2.2021 

Domen Cej 
Dan odprtih vrat 9.12.2020 

Informativni dan  12. in 13.2.2021 

Nika Lokar 
Dan odprtih vrat 9.12.2020 

Informativni dan  12. in 13.2.2021 

Metod Štrancar Dan odprtih vrat 9.12.2020 



Poročilo Biotehniška šola 2020/2021 Stran 24 
 

Tatjana Krašna 
Dan odprtih vrat 9.12.2020 

Informativni dan  12. in 13.2.2021 

Aleš Makuc 
Dan odprtih vrat 9.12.2020 

Informativni dan  12. in 13.2.2021 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

 

Ivana Poša 

Posvetovanje organizatorjev PU in mentorjev pri delodajalcih  1.12.2020 

E- izobraževanje 4. 11.2020 in 18.1.2021 

Projekt CONA September in december 

Greta Černilogar 
  
  
  
  

Ekskurzija Las Dolina Soče, Ptuj in okolica 2.- 3. 10. 2020 

Sodelovanje na skupščinah, drugih aktivnostih v Las Dolina Soče Šol. leto 2020/2021 

Sodelovanje na skupščinah, drugih aktivnostih v Las Krasa in Brkinov Šol. leto 2020/2021 

Sodelovanje v ROD Ajdovščina Šol. leto 2020/2021 

Aktivno sodelovanje na konferenci Vivus z dvema prispevkoma: Trajnostne poslovne priložnosti v kmetijstvu, Voda – vir 
življenja posoških planin  20. 11. 2020 

Mentorstvo Tekmovanje Popri, Primorski tehnološki park Vrtojba Šol. Leto 2020/2021 

Mentorstvo Tekmovanje Mladi podjetnik, Gea College Šol. Leto 2020/2021 

Spletna delavnica o socialnem podjetništvu na podeželju za trajnostni razvoj podeželja, Kaštelir 22.12.2020 

Prisostvovanje na Strokovnem srečanju projekta LIFE ViVaCCAdapt, ROD Ajdovščina 29. 1. 2021 

Prisostvovanje 4. javni poziv Las Krasa in Brkinov  21. 10. 2020 

Varna uporaba zdravilnih rastlin, udeležba na usposabljanju, CPI 29. 10. 2020 

Udeležba na predavanju Krožne, manjogljične in pametne stavbe 6. 11. 2020 

Izobraževanje za učitelje mentorje, Gea College 10. 11. 2020 

Udeležba na delavnici o podjetništvu na podeželju, Kaštelir 12. 11. 2020 

Udeležba na 5. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu, Finance 24. 11. 2020 

Izobraževanje Biodiverziteta je osnova delovanja ekosistemov, Catis 2. 2. 2021 – 21. 4. 2021 

Izobraževanje Obvladovanje in reševanje zahtevnih/konfliktnih situacij v razredu in izven, Catis 2. 4. 2021 

Izobraževanje Uporaba naprednih funkcij programa ZOOM, Catis 12. 5 .- 20. 5. 2021 

Izobraževanje Seminar za izpit iz četrtega predmeta poklicne mature 16. 3. 2021 

Izobraževanje Ocenjevanje izpita iz drugega predmeta poklicne mature  23. 3. 2021 

Domen Cej Skrb za šolske živali Šol. Leto 2020/2021 

Irena Bizjak 
Skrb za okrasne rastline v notranjosti in okolici šole Šol. Leto 2020/2021 

Spletno izobraževanje Klub Gaja  

Nika Lokar 

Skrb za šolski oljčnik Šol. Leto 2020/2021 

Delo v šolski oljarni Šol. Leto 2020/2021 

Spletno izobraževanje – spletne učilnice MOOC Marec 

Spletno izobraževanje – Ocenjevanje izpita iz 2.predmeta CPI 23.3.2021 
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Spletno izobraževanje – študijska skupina za kmetijstvo CPI 6.10.2020 

Spletno izobraževanje – uporaba mobilnih naprav v šolstvu MOOC marec 

Spletno izobraževanje – Živila živalskega izvora v prehrani CPI 12.1.-26.1.2021 

Aleš Makuc 

Skrb za šolski sadovnjak in čebelnjak Šol. Leto 2020/2021 

Zastavitev poskusa z gojitvenimi oblikami v vinogradu Šol. Leto 2020/2021 

Spletno izobraževanje – Izkušnje in izzivi ekološkega vinogradništva in vinarstva JSV 15.4.2021 

Spletno izobraževanje – Tolerantne sorte trte Primorske JSV 11.2.2021 

Spletno izobraževanje – KGZ NG Pregled in novosti na področju varstva vinske trte v letu 2021 16.2.2021 

Spletno izobraževanje – KGZ NG Pregled in novosti na področju varstva sadnega drevja v leto 2021 12.2.2021 

Spletno izobraževanje – KGZ NG Pregled in novosti na področju varstva oljk v letu 2021 18.2.2021 

Spletno izobraževanje – KGZ MB Zimska rez vinske trte, nove zahteve, bodoče usmeritve 15.2.2021 

Spletno izobraževanje – študijska skupina za kmetijstvo CPI 6.10.2021 

Spletno izobraževanje – Ocenjevanje izpita iz 2.predmeta CPI 23.3.2021 

Tatjana Krašna 

Zelenjadarske urice Bučevke Kmetijski inštitut Ljubljana 19.1.2021 

Varstvo sadnega drevja KGZ Nova Gorica 12.2.2021 

Varstvo oljk KGZ Nova Gorica 18.2.2021 

Spletna delavnica GREVISLIN - dobre kmetijske prakse za ohranjanje in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti in 
okolja. - KGZ Nova Gorica 23.2.2021 

INOVATIVNO V PREDELAVI VRTNIN in POLJŠČIN. KGZS – Zavod Ptuj 25.2.2021 

Rez jablan, hrušk in sliv KGZ Nova Gorica 11.3.2021 

Izbor sadnih vrst in sort v okviru projekta EIP Travniški sadovnjaki ter sortiment hrušk nekoč in danes 26.3.2021 

Spletni tečaj- Spletno anketiranje (Arnes) 1.3.-29.3.2021 (16 ur) 

Metod Štrancar 

Izobraževanje VDT 29.1.2021 

Izobraževanje odraslih Šolsko leto 2020/2021 

Izobraževanje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki Šolsko leto 2020/2021 

 

Pripravila: Nika Lokar, vodja aktiva kmetijstvo 
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4.3.2. Poročilo o delu: AKTIV ŠPORTNE VZGOJE 
 

➢ Člani ožjega strokovnega aktiva: Nadica Vidmar, Živa Colja 

POROČILO O DELU AKTIVA ŠPORTNA VZGOJA za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 8.9.2020 Nadica Vidmar, Živa Colja Plan dela in usklajevanje LDNja 

2 september 2020 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava jesenskega športnega dne  

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

4 januar 2021 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava vsebin za informativni dan 

5 
September – maj 

2020/21 Športni pedagogi ŠC NG Aktiv ŠVZ ŠC NG 

6 29.6.2021 Nadica Vidmar, Živa Colja 
Poročila 2020/2021, plan dela 2021/2022, interesne dejavnosti 
2021/22 

7 3.2.2021 Nadica Vidmar, Živa Colja Priprava športnih vsebin kulturno – športnega dne 

8 23.8.2020 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 (pohodniški športni dan) 29.9.2020 

Nadica Vidmar, Živa Colja Soorganizacija in soizvedba kulturno – športnega dne 10.2.2021 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Živa Colja Predstavitev pouka ŠVZ na daljavo na dnevu odprtih vrat 8.12.2020 

Nadica Vidmar, Živa Colja Organizacija in izvedba predstavitve pouka ŠVZ na daljavo (informativni dan) 10.2.2021 

 
                 Zbrala: Živa Colja, vodja aktiva športne vzgoje 

4.3.3. Poročilo o delu: AKTIV  DRUŽBOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA DRUŽBOSLOVJA za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 21. 6. 2021 
Nežka Černe Gec, Severin Drekonja, Valentina Kobal, Klara Levstek, Petra Grmek, Mateja Kumar, 
Andreja Hauptman, Tomaž Kofol, Elizabeta Murenc Savarin (opravičeno odsotna Lidija Kohn) Poročilo o delu za 2020/21, plan dela za 2021/22 

2 28. 6. 2021 Nežka Černe Gec, Valentina Kobal, Klara Levstek, Lidja Kohn, Elizabeta Murenc Savarin 
Krajši sestanek na temo Kosmačeve poti, šolskih prireditev (24. 12. 2021 
in 24. 6. 2022) in tedna kulture 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 



Poročilo Biotehniška šola 2020/2021 Stran 27 
 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Tomaž Kofol 
Usposabljanje Zoom seminar – Uporaba naprednih tehnologij – ZOOM  Marec, april 

Seminar v Kopru – Arheologija obalnih mest 28. 05. 2021 

Andreja Hauptman Seminar o Kulturni in zgodovinski dediščini / Koper, Izola 28. 05. 2021 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Mateja Kumar 
Dan odprtih vrat (sodelovanje s strežbo in kuhinjo) december 2020 

Informativni dan (sodelovanje pri pripravi dijakov v strežbi in kuhinji) februar 2021 

Petra Grmek Informativni dan – sodelovanje pri pripravi programa za slaščičarje 3.2. - 8.2.2021 

Andreja Hauptman Aktivno sodelovanje pri izvajanju informativnega dneva 12. - 13. 2. 2021 
 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Nežka Černe Gec 

Ekskurzija aktiva slovenistov ŠC po Vipavski dolini 31. 8. 2020 

Ogled Kosovelove poti – aktiv družboslovja in športnikov 27. 8. 2020 

Ogled Gregorčičeve poti – aktiv družboslovja in športnikov 8. 7. 2020 

Sestanek z razredničarkami OŠ Kozara - predstavitev novih dijakov 1.PB razreda 14. 9. 2020 

Aktivi slovenistov ŠC Šolsko leto 2020/2021 

Izobraževanje: Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov 
eksternih preverjanj znanja I: Zasnova in ocenjevanje izpitnih pol na splošni maturi iz 
slovenščine 25. in 26. 11. 2020 

Inventura december 2020 

Izobraževanje Jezikovni viri v razredu 5. 12. 2020, 26. 5. 2021 

Mentorica tekmovalcev za Cankarjevo priznanje 2021:  
Šolsko in državno tekmovanje (2 srebrni priznanji) 22. 5. 2021 

Ocenjevanje nalog na šolskem in državnem tekmovanju za Cankarjevo tekmovanje 22. 5. 2021 

Sestavljanje nalog za ZI junij 2021 in avgust 2021 (skupaj z V. Kobal) maj 2021 

Režija kulturne prireditve na predvečer Primorskih slovenističnih dnevov 16. 4. 2021 

Mentorstvo dijakom, ki so sodelovali pri »ŠC bere« Šolsko leto 2020/2021 

Organizatorka šolske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku 10. 2. 2021 

Mentorstvo dijakom, ki so sodelovali pri »Mala Veronika« Šolsko leto 2020/2021 

Ogled Kosmačeve poti kot priprava na športno-kulturni dan 5. 7. 2021 

Severin Drekonja 

Ogled Kosovelove poti – aktiv družboslovja in športnikov 27. 8. 2020 

Ogled Gregorčičeve poti – aktiv družboslovja in športnikov 8. 7. 2020 

Oblikovanje in izdelava zgibank za prestavitev programov  

Lektoriranje  

Ogled Kosmačeve poti kot priprava na športno-kulturni dan 5. 7. 2021 

Valentina Kobal Ogled Gregorčičeve poti – aktiv družboslovja in športnikov 8. 7. 2020 



Poročilo Biotehniška šola 2020/2021 Stran 28 
 

Ogled Kosovelove poti – aktiv družboslovja in športnikov 27. 8. 2020 

Ekskurzija aktiva slovenistov ŠC po Vipavski dolini 31. 8. 2020 

Aktivi slovenistov ŠC Šolsko leto 2020/2021 

Usposabljanje: Zasnova in ocenjevanje izpitnih pol na splošni maturi iz slovenščine 25. in 26. 11. 2020 

Usposabljanje »Napredne funkcije Zooma« 31. 3. in 7. 7. 2021 

Usposabljanje »Tematski sklop na splošni maturi« Januar 2021 

Vodja šolske komisije za kakovost Šolsko leto 2020/2021 

Organizator šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje 13. 4. 2021 

Mentorstvo tekmovalcem za Cankarjevo priznanje Šolsko leto 2020/2021 

Članstvo v državni komisiji za Cankarjevo tekmovanje Šolsko leto 2020/2021 

Članstvo v državni komisiji za poklicno maturo – slovenščina Šolsko leto 2020/2021 

Mentorstvo dijakom, ki so sodelovali pri »Mala Veronika« Šolsko leto 2020/2021 

Urejanje šolske spletne strani in FB strani Šolsko leto 2020/2021 

Vodja tekmovanj na strežniku DMFA Šolsko leto 2020/2021 

Souredništvo in lektoriranje šolske kronike Šolsko leto 2020/2021 

Izvedba e-kulturnega dne, tehnična podpora 11. 2. 2021 

Lektoriranje Šolsko leto 2020/2021 

Sestavljanje nalog za ZI junij 2021 in avgust 2021 (skupaj z Nežko Č. Gec) Maj 2021 

Webinar: Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice (dr. Maja Bogataj Jančič) 4. 2. 2021 

Ogled Kosmačeve poti kot priprava na športno-kulturni dan 5. 7. 2021 

Mentorstvo študentki na pedagoški praksi marec-maj 2021 

Klara Levstek 

Priprava angleškega besedila za šolsko tekmovanje IUVENES TRANSLATORES, ki pa ni bilo izvedeno zaradi šolanja na 
daljavo Oktober 2020 

Popravljanje angleških povzetkov projektnih nalog posameznim dijakom April, maj 2021 

Prevajanje prilog maturitetnih spričeval Maj, junij 2021 

Ogled kratkih webinarjev o uporabi Arnesove e-učilnice (sestavljanje testov) Februar 2021 

Ogled Kosmačeve poti kot priprava na športno-kulturni dan  5. 7. 2021 

Tajnica poklicne mature 2020/21 

Spletni seminar - Ocenjevanje pri angleščini na poklicni maturi 11. 3. 2021, 17. 3. 2021, 24. 3. 2021 

Spletni posvet za tajnike poklicne mature 17. 3. 2021 

Petra Grmek 
  

Spletni seminar – Ocenjevanje na poklicni maturi iz angleščine – 3 srečanja marec 2021 

Spletni posvet za tajnike in predsednike zaključnih izpitov – 10.3.2021 10. 3. 2021 

Spletno predavanje – dr. Matej Tušak: Dejavniki uspeha na poti skozi življenje 9. 2. 2021 

Popravljanje angleških povzetkov projektnih nalog posameznim dijakom  

Prevajanje naslovov projektnih in zaključnih nalog  

Tajnica zaključnega izpita  

Inventura  
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Ogled Kosmačeve poti kot priprava na športno-kulturni dan 5. 7. 2021 

Mateja Kumar 
  

Ogled Gregorčičeve poti – aktiv družboslovja in športnikov 8. 7. 2020 

Študijsko srečanje za srednje šole (Študijska skupina za italijanščino) 17. 8.-16. 10. 2020 

57. poletni seminar italijanskega jezika in kulture 26. 10. -30. 11. 2020 

Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na podlagi podatkov eksternih preverjanj znanja I – književnost na 
splošni maturi iz italijanščine 25. 11. 2020 in 2. 12. 2020 

MOOC – Multimedijske vsebine (Arnes) 5. 10. do 15. 11. 2020 

Mreža znanja 2020 (Arnesove konference) 25. 11. in 26. 11. 2020 

Inventura 15. 12. 2020 

Eduvision-edu izziv, prisotnost na Mednarodni konferenci s predstavitvijo strokovnega članka »Italijanščina v stroki 
(strežbi in kuhinji)« 28. - 30. 6. 2021 

Lidija Kohn 

Daljši sestanek na šoli-predstavitev novih dijakov 1.PB razreda. Bili smo seznanjeni s strani bivših razrednikov OŠ 
Kozara. 14. 9. 2020 

Mentorica DIJAŠKE SKUPNOSTI (poročilo o opravljenem delu dobi ravnateljica).  

Skrb za pomembne datume članov kolektiva.  

Andreja Hauptman 

Koordinator v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta / dosegli smo 10.mesto  

Organizatorka šolske proslave ob prazniku samostojnosti in enotnosti (video proslava)  

Koordinator ERASMUS + za Bios  

Zoom konferenca : Milivojevič 15. 9. 2020 

MIC: konferenca: MILENIJCI , nove učne metode 5. 10. 2020 

Tomaž Kofol 
  

Šola ambasadorka – celo leto, Tekmovanje EPAS Celoletni projekt 

Projekt EU in mladi marec/april 

Novoletna proslava december 

Elizabeta Murenc Savarin 

Ogled Gregorčičeve poti – aktiv družboslovja in športnikov 8. 7. 2020 

Sestanek z razredničarkami OŠ Kozara - predstavitev novih dijakov 1.PB razreda 14. 9. 2020 

Ogled Gradnikove poti 1.10. 2021 

Predavanje na GZŠ-ju dr. Dejan Fabčič 16. 10. 2020 

Večjezični slovar za ZN (slo.-ang.-lat.): pregled in popravljanje slovarskih latinskih gesel Šolsko leto 2020/21 

Spletno predavanje Damijane Keržič: Ciljaj višje 30. 11. 2020 

Inventura 15. 12. 2021 

Prevajanje italijanskih besedil dec. 2020, jan. in maj 2021 

Spletno predavanje Aleksandra Šinigoja: Izkoristi svojo notranjo moč 4. 2. 2021 

Webinar: Izobraževanje na daljavo in avtorske pravice (dr. Maja Bogataj Jančič) 4. 2. 2021 

Spletno predavanje – dr. Matej Tušak: Dejavniki uspeha na poti skozi življenje 9. 2. 2021 

Predavanje mag. Marize Škvarč: Izzivi izkazovanja znanj na različne načine 8. 6. 2021 

 
                                                                                 Zbrala: Elizabeta Murenc Savarin, vodja aktiva družboslovje 
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4.3.4. Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOSLOVJE 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOSLOVJE za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 4.12.2020 Karmen G. Čargo, Janja Barber Rojc, Davis Prinčič, Anamarija Kobal, Martina Fratnik Kriterij oz. pravilnik ocenjevanja v času izrednih razmer  

2 29.6.2021 Karmen G. Čargo, Janja Barber Rojc, Davis Prinčič, Anamarija Kobal, Martina Fratnik  

Pregled poročila za šolsko leto 2020/21 
Plan za šolsko leto 2021/22 
Razdelitev ur na šolsko leto 2021/22 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen G. Čargo 

Jesenski športni dan – spremstvo  29.9.2020 

Evropski dan raziskovalcev - UNG (organizacija predavanja) , 2.šolski uri 27.11.2020 

Priprava pisnih vprašanj za maturo in spraševanje na maturi  

IZOBRAŽEVANJA:  

Izobraževanje – spletne učilnice  16.9.2020 

e-učenje od entuziazma do sistema (mag. Damjana Keržič) 30.11.2020 

12. posvet: Kemijska varnost – biocidi (13.30 – 17.30) 2.12.2020 

Dan fiziologije (9.00 – 13.30) 10.12.2020 

EXAM.NET predstavitev programa za pisanje testov (18.00 -20.00) 15.12.2020 

Didaktična priporočila za izvedbo IKT pri pouku naravoslovja (B.Moravec) (17.00 – 19.00) 16.12.2020 

Ena misel 42 čustev (Zadel) (18.00 – 19.00) 6.1.2021 

Čustva (Zadel) (18.00 – 19.00) 10.2.2021 

Redke kovine  (Andej Godec ) (13.00 – 14.30) 4.2.2021 

Avtorske pravice: dr. Maja Bogataj Jančič (16.00 – 18.00) 4.2.2021 

Druge oblike ocenjevanja , zavod za šolstvo (14.00 – 15.30) 12.2.2021 

MOOC-interaktivne oblike H5P  0d 1.3. do 31.3.2021 

EAM – delavno srečanje: Biološki kazalniki  (CPI)  (14.00 – 15.00) 4.3.2021 

Ocenjevanje eksperimentalnega dela pri naravoslovju; Zavod za šolstvo (14.00 – 15.30) 5.3.2021 

Izdelava maturitetnih vprašanj. Boris Klančnik CPI  (13.00 -17.00) 17.3.2021 

Formativno spremljanje; primeri dobrih praks (Mateja Peršolja) (18.00 – 19.00) 5.5.2021 

Pregled poklicnih standardov : NARAVOVARSTEVENI LABORANT (14.00 -16.30) 10.5.2021 

EAM – delavno srečanje: Učna gradiva  (CPI)  (14.00 – 15.00) 13.5.2021 

Pregled poklicnih standardov : NARAVOVARSTEVENI LABORANT (13.30 -15.00) 14.5.2021 

Dan čudovitih rastlin: Webinar prof.dr. Dermastja ( 15.00 – 16.00) 18.5.2021 

Revizija poklicnih standardov : Konzorcij Biotehniških šol (13.00 – 15.00) 19.5.2021¸ 

EAM – delavno srečanje: Učna gradiva  (CPI)  (14.00 – 15.00) 3.6.2021 
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Pogovorimo se o alkoholu : Zavod za šolstvo   14.00 – 18.00 13.30 – 17.30 3.6.2021, 8.6.2021 

Janja Barber Rojc 

Jesenski športni dan – spremstvo   29.9.2020 

Spraševalec in ocenjevalec  na maturi  

Koordinator popravnih izpitov  

Anamarija Kobal Jesenski športni dan – spremstvo  29.9.2020 

Davis Prinčič Jesenski športni dan – spremstvo  29.9.2020 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Davis Prinčič 
Dan odprtih vrat  

Informativni dan  

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Karmen G. Čargo Zdrava šola (aktivni sodelavec) Šolsko leto 2020/2021 

 Vodja aktiva naravoslovje Šolsko leto 2020/2021 

 Skrb za kačo 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 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 21.8.2020 M. Drešček, T. Malik, M. Sovdat, T. Tavčar, J. Bavčar, M. Nagode, M. Florjančič Potek PP v korona razmerah 

2 1.9.2019 M. Drešček, T. Malik, M. Sovdat, T. Tavčar, J. Bavčar, M. Nagode, M. Florjančič 
Priprava protokola za izvedbo praktičnega pouka v učni kuhinji in v 
učilnici 12  v covid razmerah  

3 2.12.2020 M. Drešček, T. Malik, M. Sovdat, T. Tavčar, J. Bavčar, M. Nagode, M. Florjančič Načrt ocenjevanja v času covid razmer 

4 3.12.2020 J. Bavčar, M. Nagode, M. Florjančič Priprava na DOV 

5 28.8.2021 M. Drešček, T. Malik, M. Sovdat, T. Tavčar, J. Bavčar, M. Nagode, M. Florjančič Plan dela za šol.leto 21/22 

 

  

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Mateja Nagode Dan odprtih vrat – priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a December 2020 

 Informativni dan - priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a Februar 2021 

Mateja Florjančič Dan odprtih vrat – priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a December 2020 

 Informativni dan - priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a Februar 2021 
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Janja Bavčar Dan odprtih vrat – priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a December 2020 
 Informativni dan - priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a Februar 2021 

Tanja Malik Dan odprtih vrat – priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a December 2020 
 Informativni dan - priprava dijakov, izvedba preko ZOOM-a Februar 2021 
 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Mateja Nagode 

Seminar in delavnica ČOKOLADA,BIC LJ September 2020 

Izobraževanje HACCP Varno delo z živili September 2020 

Mentorstvo in izpraševalec na ZI Junij 2021 

Strokovni ogled tovarne sladoleda in čokolade INCOM Ajdovščina Februar 2021 

Mateja Florjančič 

Seminar in delavnica ČOKOLADA,BIC LJ September 2020 

Izobraževanje HACCP Varno delo z živili September 2020 

Mentorstvo in izpraševalec na ZI Junij 2021 

Strokovni ogled tovarne sladoleda in čokolade INCOM Ajdovščina Februar 2021 

Janja Bavčar 
  

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM Junij 2020 

Spraševalec in ocenjevalec  za 2. enoto POM Junij 2020 

Vodja PUZa slaščičar Celo leto 2020/21 

Vodja aktiva živilstvo  Celo leto 2020/21 

Izobraževanje odraslih Celo leto 2020/21 

Priprava maturitetnih pol Marec-maj 2020 

Vebinar: Učitelj – karierni svetovalec 5.11. 2020 

Član maturitetne komisije  Celo leto 2020/21 

Član komisije za kakovost Celo leto 2020/21 

 Tjaša Tavčar  

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM Celo leto 20/21 

Spraševalec in ocenjevalec  za 2. enoto POM Junij 2021 

Mentor in spraševalec na zaključnem izpitu za mesarje Celo leto 20/21 

Izobraževanje odraslih Celo leto 20/21 

Priprava maturitetnih pol Celo leto 20/21 

Vebinar: Živila živalskega izvora Januar 2021 

Vebinar: varna uporaba zdravilnih rastlin Oktober 2020 

Tanja Malik 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM  

Izobraževanje odraslih,  usposabljanje PomK Celo leto 2020/21 

Udeležba na Posvetu organizatorjev PUD-a in mentorjev pri delodajalcih (preko zooma) 1.12.2020 

Predavanje zoom: Prehrana starejših s poudarkom na dietni prehrani (obrtno podjetniška zbornica) 9.2.2021 

Webinar:  konferenca o kreativnosti: srečni v službi (Delakorda) 17.4.2021 

Vodja PUZ-a PB Celo leto 2020/21 
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Martina Sovdat 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM 2020/21 celo leto 

Izobraževanje odraslih 2020/21 celo leto 

Izobraževanje: Digitalna pismenost 14. 12. in 11. 1. 2021 

Webinar: Uporaba multimedijskih učnih gradiv 16. 12.  2020 

Izobraževanje: GDPR - novosti Januar 2021 

Izobraževanje: Živila živalskega izvora v prehrani Januar 2021 

Izobraževanje: Uporaba orodij za izobraževanje na daljavo Jan. in feb. 2021 

Webinar: Pozitivna psihologija Februar 2021 

Izobraževanje: Uporaba naprednih funkcij programa zoom za lažje izvajanje kombiniranega pouka Marec 2021 

Izobraževanje: Ekologija za boljši jutri Marec 2021 

Izobraževanje: Izzivi poučevanja in vrednotenja znanja Junij 2021 

Projekt: Dober tek  

 Marija Drešček 

Mentor in spraševalec za 4. enoto POM Celo leto2020/21 

Spraševalec in ocenjevalec  za 2. enoto POM Junij2021 

Vodja PUZa ŽPT Celo leto 2020/21 

Priprava maturitetnih pol Celo leto 2020/21 

Izobraževanje zoom: Talent journej: Internet stvari 18.1.2021 

Predavanje zoom:Prehrana starejših  9.2.2021 

Predavanje: Dejavniki uspeha na poti skozi življenje (Tušak) 9.2.2021 

CPI: študijska skupina Naravovarstvo 12.2.2021 

CPI: študijska skupina Naravovarstvo 4.3.2021 

CPI: študijska skupina Naravovarstvo 17.3. 2021 

CPI: študijska skupina Naravovarstvo 13.5. 2021 

Izobraževanje odraslih Celo leto 

 

              Zbrala: Janja Bavčar, vodja aktiva živilstvo 

4.3.6. Poročilo o delu: AKTIV  NARAVOVARSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA NARAVOVARSTVO za šolsko leto 2020/2021  

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 26.8.2020 
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 2020/21 

2. Kriteriji ocenjevanja dijakov ( morebitne spremembe, dopolnila, priporočila...) 

3. Ideje glede izvedbe pouka pri PP 

2. 25.1.2021 
Barbara Miklavčič V., Marija Drešček, Alenka Mavrič Č., Karmen 
Goljevšček Č., Greta Černilogar, Robert Vermiglio, Tomaž Kofol, 
Rosana Vrh M 

1. Urejanje učnih gradiv in poklicna matura 

2. Pregled predlogov in nove ideje za ID 

3. Možnost vpeljave novih izbirnih predmetov 
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 4. Sodelovanje pri reviziji poklicnih standardov v programu Naravovarstvo 

3 29.6.2021 
Barbara Miklavčič V., Marija Drešček, , Alenka Mavrič Č., Ivana Poša, 
Robert Vermiglio, Karmen  Rosana Vrh M. 

1. Pregled obvez za posamezne učitelje v 21-22 

2. Problematika Naravovarstvo ( uvedba še enega programa…) 

3. Možnost združitve programov kmetijstvo in naravovarstvo pri izvedbi ekskurzij ( logarska 

dolina) 

4. Sodelovanje z naravovarstvenikom Loeonom Kebe 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE, OGLEDI, SREČANJA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin 
Dvodnevne terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje 29. – 30.9.2020 

Strokovna ekskurzija: 2.NT; 2KT – RČN, suha travišča Banjščice, ekološka kmetija 11.6.2021 

Rosana Vrh Makarovič 

Dvodnevne terenske vaje TNP ( 3.NT)- organizacija in izvedba, pedagoško vodenje 29. – 30.9.2020 

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

Izdelava nalog za POM 20/21 17. in 18.3. 2021 

Strokovna ekskurzija VSŠ – dolina Branice; organizator, pedagoško vodenje 26.3.2021 

Strokovna ekskurzija VSŠ- Posočje ( Kobarid, Tolmin, Drež. Ravne); organizator, pedagoško vodenje 1.6.2021 

Strokovna ekskurzija VSŠ -Čadrg in Kobarid z okolico; soorganizator, vodenje 12.5.2021 

Strokovna ekskurzija na Obalo- VSŠ; soorganizator, vodenje 24.6.2021 

DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ PROJEKTI: TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin 

Dan odprtih vrat. Predstavitev programa preko ZOOM-a 9.12.2020 

Informativni dan: predstavitev programa preko ZOOM-a 12. in 13.2. 2021 

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

Rosana Vrh Makarovič 

Vodenje projekta Ekokviz SŠ  - mentor Celo leto 

Dan odprtih vrat. Predstavitev programa preko ZOOM-a 9.12.2020 

Informativni dan: predstavitev programa preko ZOOM-a 12. in 13.2. 2021 

IZOBRAŽEVANJE  

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Alenka Mavrič Čefarin 

Webinar; Učitelj- karierni svetovalec 9.11.2020 

CPI – analiza poklicne mature 2019/20, video 22.10.2020 

Študijska skupina: naravovarstvo, video 23.10.2020 

2. regijsko srečanje Zdravih šol: Kako šola lahko pristopi pri zasvojenostih s psihoaktivnimi snovmi 9.12.2020 

Webinar: Ekologija 10.12.2020 

Webinar: Učimte.com-biologija 21.12.2020 

Poklicni standardi – prenova – Koordinatror/ka za sonaravni razvoj in urejanje krajine 4.1. 2021 

CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM 7.1. 2021 
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CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM 21. 1. 2021 

Webinar: Dejavniki uspeha na poti skozi življenje, Tušak 9.2. 2021 

CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM + Poklicna matura: priprava pol 4.3. 2021 

3. regijsko srečanje Zdravih šol: Podpora mladim v času šolanja 18.2.2021 

Poklicna matura: priprava pol, srečanje preko zooma, interno 11.3.2021 

CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM  17.3.2021 

CPI – naravovarstvo: Poklicna matura: priprava pol 18.3.2021 

CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM 15.4. 2021 

CPI – naravovarstvo: Poklicna matura: priprava pol 6.5.2021 

CPI – naravovarstvo: priprava gradiva EAM 13.5.2021 

Poklicni standardi – prenova – Koordinatror/ka za sonaravni razvoj in urejanje krajine, delavni sestanek 19.5.2021 

3. regijsko srečanje Zdravih šol: evalvacija, Evropski teden boja proti raku, aplikacija Wasaby 20.5.2021 

Poklicni standardi – prenova – Koordinatror/ka za sonaravni razvoj in urejanje krajine, delavni sestanek 3.6. 2021 

Rosana Vrh Makarovič 

Kombinirano izobraževanje VSŠ- ZOOM Okt. 2020 – feb.2021 

Vebinar; Učitelj- karierni svetovalec 9.11.2020 

Nitratna direktiva preko ZOOM-a, KGZ Nova Gorica 23.4.2021 

7. konferenca o kreativnosti – Srečni v službi 15. – 21.4.2021 

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 ( 2 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 Zelene pisarne ( ŠC) Celo leto 

Oskrba zeliščnega vrta Celo leto 

              Zbrala: Rosana Vrh Makarovič, vodja aktiva naravovarstvo 

 

 

 

4.3.7. Poročilo o delu: AKTIV  GOSTINSTVO 
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5. POROČILO O DELU AKTIVA GOSTINSTVO za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 28.8.2020 Cvetka Jandrić, Andreja Hauptman, Martina Fratnik, Tanja Malik, Bernard 
Žgavec, Andrejka Pisk Rutar 

Evalvacija izobraževanja na daljavo v preteklem letu, predvideni ukrepi za 
preprečevanje širjenje okužb, potrditev katalogov znanj za šol. leto 2020/21, 
nabava drobnega  inventarja 

2 4.12.2020 
Cvetka Jandrić, Andreja Hauptman, Martina Fratnik, Bernard Žgavec, Tanja 
Malik, Martina Sovdat, Andrejka Pisk Rutar 

Evalvacija izobraževanja na daljavo, Dopolnitev in uskladitev ocenjevalnih 
načrtov v času Covid- 19, Praktično delo na daljavo 20/21, PUD 

3 30.1.2021 
Cvetka Jandrić, Andreja Hauptman, Martina Sovdat, Mateja Kumar, Martina 
Fratnik, Andrejka Pisk Rutar Informativni dan 

4  2.2.2020 Cvetka Jandrić, Tanja Malik, Andrejka Pisk Rutar Preložitev termina za opravljanje PUDa – 2.GH 

5 23.3.2021 
Cvetka Jandrić, Martina Fratnik, Andrejka Pisk Rutar 

Poročilo o delu dijakov pri praktičnem pouku po vrnitvi v šolo v programu 
Gastronom hotelir 

6 3.6.2021 
Cvetka  Jandrič, Martina Cej, Bernard Žgavec, Martina Sovdat, Andrejka Pisk 
Rutar 

Plan dela aktiva za šol. leto 21/22, določitev članov in vodje aktiva, 
servisiranje in nabava inventarja v učilnici strežbe in kuharstva 

7 28.6.2021 Cvetka Jandrić, Martina Fratnik, Bernard Žgavec, Andrejka Pisk Rutar Poročilo o delu aktiva 

 
DAN ODPRTIH VRAT, INFORMATIVNI DAN, DELAVNICE ZA OŠ 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 8.12.2020 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  12.2.2021 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  13.2.2021 

Andrejka Pisk Rutar 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 8.12.2020 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  12.2.2021 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  13.2.2021 

Martina Fratnik 

DAN ODPRTIH VRAT BIOTEHNIŠKE ŠOLE –predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir 8. 12. 2020 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  12.2.2021 

INFORMATIVNI DAN -  predstavitev izobraževalnega programa Gastronom hotelir  13.2.2021 
 

DRUGE AKTIVNOSTI IN DELA 

UČITELJ TEMA, NASLOV DATUM 

Cvetka Jandrić 
Izobraževanje, pozitivna psihologija, Trenutki, ki štejejo v dvoje 6.2.2021 

Izobraževanje, Aleksander Zadel, Najboljša verzija sebe pri starševstvu 10.2.2021 

Andrejka Pisk Rutar 

Udeležba na študijski skupini za kuharstvo in strežbo, Ljubljana 21.9.2020 

Udeležba na študijski skupini za kuharstvo in strežbo – (preko Zooma) 14.1.2021 

Izobraževanje, Aleksander Zadel, Najboljša verzija sebe pri starševstvu 10.2.2021 

Izobraževanje, Ksenija Benedetti in Boris Cavazza, Ljubezen do življenja 12.2.2021 
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              Zbrala: Andrejka Pisk Rutar, vodja aktiva gostinstvo 

 

4.3.8. Poročilo o delu: AKTIV  GOSPODINJSTVO 

POROČILO O DELU AKTIVA GOSPODINJSTVA za šolsko leto 2020/2021 

SESTANKI AKTIVA 

ŠT. DATUM UDELEŽENCI TEMA, SKLEPI 

1 5.9.2019 Poša Ivana, Malik Tanja, Tavčar Tjaša, Hauptman Andreja, Lokar Nika, Fratnik Martina Pregled plana, pravilnik o ocenjevanju, PUD 

2 21.11.2019 Poša Ivana, Malik Tanja, Hauptman Andreja, Fratnik Martina Dan odprtih vrat 

3 8.6.2020 Poša Ivana, Malik Tanja, Hauptman Andreja, Fratnik Martina Plan 2020/2021, ID, izobraževanje 

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

  Zbrala: Ivana Poša, vodja aktiva gospodinjstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje,  Marjeta Petek Ahačič in dr. Kozma Ahačič: Zaupanje v odnos: starši, otroci, učitelji 20.2.2021 

Izobraževanje,  Leonida in dr. Albert Mrgole: Impro-predavanje brez naslova 6.3.2021 

Izobraževanje, Aleksander Zadel; Deluješ kot izbereš 12.5.2021 

Martina Fratnik 

Izvedba usposabljanja HACCP  December 2019- januar 2020 

IBO – izobraževanje za pomočnika kuharja  Oktober 2020 - januar 2021 

Udeležba na študijski skupini, Ljubljana 21.9.2020 

Udeležba na študijski skupini za kuharstvo in strežbo – (preko Zooma) 14.1.2021 

Izobraževanje - Matjaž Figelj; Dlje živimo - ali kot družba znamo to ceniti? 13. 3. 2021 

Izobraževanje, Aleksander Zadel; Deluješ kot izbereš 12.5.2021 
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5.  POROČILO AKTIVA VZGOJITELJEV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Domska stavba ima 54 dvoposteljnih sob, skupaj 108 ležišč. S šolo si dijaški dom deli: telovadnico, šolsko kuhinjo, jedilnico, knjižnico in učilnice potrebne za popoldanske učne ure.  

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo v dijaški dom vpisanih 109 dijakov, od tega 27 dijakov novincev (prvi vpis v 1. letnik) in 2 dijaka višjih letnikov. 

5.1.    SESTAVA 

Vpisani dijaki so obiskovali sledeče srednje šole in programe:  

BTŠ Slaščičar (1,2,3) 16 

BTŠ Vrtnar (1,2,3) 5 

BTŠ Gastronom  hotelir (1,2,3) 4 

BTŠ Gospodar na podeželju (1,2,3) 1 

BTŠ Hortikulturni tehnik (1,2,3,4) 1 

BTŠ Kmetijsko - podjetniški tehnik (1,2,3,4) 18 

BTŠ Naravovarstveni tehnik (1,2,3,4) 6 

BTŠ Pomočnik v biotehniki in oskrbi (1,2) 10 

BTŠ Živilsko prehranski tehnik PTI  8 

ERŠ Elektrikar (1,2,3) 1 

ERŠ Računalnikar (1,2,3) 2 

ERŠ Elektrotehnik (1,2,3,4) 3 

ERŠ Tehnik računalništva (1,2,3,4) 10 

ERŠ Računalniški tehnik PTI 1 

GZŠ Zdravstvena nega  (1,2,3,4) 2 

GZŽ Tehniška gimnazija (1,2,3,4) 1 

SETŠ Ekonomski tehnik (1,2,3,4) 3 

SPLŠ Avtoserviser (1,2,3) 3 

SPLŠ Mehatronik (1,2,3) 1 

SPLŠ Mizar (1,2) 1 

SPLŠ Mizar PTI 1 

SPLŠ Strojni tehnik (1,2,3,4) 4 

SPLŠ Tehnik mehatronike (1,2,3,4) 4 

SPLŠ Tehnik mehatronike PTI 1 

GIMNG Gimnazija (1,2,3,4) 2 

 

Oblikovane so bile 4 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 7 dijakov. Razlogi za izpis do bili: 
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- odločitev za samostojno bivanje v najemniškem stanovanju (1 dijak) 

- selitev družine bližje kraju šolanja (1 dijak) 

- odločitev, da se bo dijak v šolo dnevno vozil (1 dijak) 

- prepis na šolo v drugi kraj (1 dijak) 

- izključitev iz šole (3 dijaki) 

Na dan zaprtja šol zaradi izrednih razmer (epidemija) v mesecu marcu sta v dijaškem domu uradno bivala 102 dijaka. Po prekinitvi epidemije se je 15 dijakov zaključnih letnikov 

odločilo za bivanje v dijaškem domu. Bivali so vsak v svojem apartmaju. 

 

5.2.   UČNI USPEH 

Po končanem drugem oz. tretjem roku dopolnilnih in popravnih izpitov je bilo od skupno 102 dijakov: 

- pozitivnih dijakov  98 (96%) 

- negativnih  dijakov 4 (4%) 

 

Dijaki prvi letnikov so se v času učnih ur učili v učilnici v prisotnosti vzgojitelja. Dijaki preostalih letnikov so se učili v sobah. V kolikor se je pri določenih dijakih izkazalo, da se v 

sobah ne pripravljajo dovolj kvalitetno na šolske obveznosti, smo v dogovoru s starši dijaka preselili na učne ure v učilnico. Prav tako so tisti dijaki prvih letnikov, ki so se izkazali kot 

posebej samostojni in uspešni v izpolnjevanju šolskih obveznosti, imeli možnost, da so v času učnih ur v sobah.  

 

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) 

Od oktobra dalje smo uvedli tudi tretjo učno uro, ki je potekala v učilnici med 19. in 20. uro v prisotnosti vzgojitelja. Tretja učna ura je bila obvezna za dijake, ki so imeli negativne 

ocene ali se niso udeležili rednih  učnih ur (trening, neupravičena odsotnost, …) 

  

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

dijakom ponudili učno pomoč s strani vzgojiteljev in drugih dijakov. Večina dijakov je pomoč sprejela. Z njimi je bilo, z namenom reševanja problema motivacije za učenje, 

opravljenih veliko pogovorov z vzgojitelji, svetovalno službo in ravnateljico. Ob tem smo redno sodelovali tudi s starši.  

 

Vzgojitelji opažamo, da so za slab uspeh dijakov vzroki predvsem v pomanjkanju resnega in odgovornega odnosa do učenja, v premajhni motiviranosti za učenje ali doseganje 

boljših rezultatov, v pomanjkanju delovnih navad, v slabem predznanju ter v težjem prilagajanju na nov način dela. 

 

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. Največ posredovanj vzgojitelja je bilo 

povezanega z nesodelovanjem pri vzdrževanju higiene sobe in kopalnice, z nespoštljivim odnosom do domskega inventarja, s prekomerno uporabo računalnika in z 

nespoštovanjem domskega urnika.   
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Ob vsaki kršitvi smo z dijakom najprej opravili razgovor z namenom razjasnitve - ali dijak razume zakaj njegovo dejanje pomeni kršitev domskega reda ter smiselnosti določenega 

pravila z vidika vzgojitelja in z namenom prevzemanja odgovornosti - skupni dogovor o nadaljnjem postopanju pri obravnavi kršitve ter o upoštevanju pravila v prihodnje. 

Največkrat se je obravnava kršitve zaključila s pogovorom, ustnim opominom ali alternativnim vzgojnim ukrepom (plačilo stroškov pri poškodbi inventarja, pomoč vzgojiteljem pri 

tedenskem generalnem čiščenju, dodatno tedensko dežurstvo pri ločevanju odpadkov, …) 

Kljub dobremu sodelovanju, pa je bilo izrečenih tudi nekaj pisnih vzgojnih ukrepov: 

-  osem pisnih opominov vzgojitelja  

-  štiri ukore vzgojitelja.  

POHVALE IN NAGRADE 

Dom smo zaradi izrednih razmer (epidemija) sredi marca zaprli, zato na koncu šolskega leta nismo podelili pohval in nagrad. 

 

5.4.  INTERESNE DEJAVNOSTI IN DRUGE AKTIVNOSTI 

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. Dnevni prostori se uporabljajo tudi za delo z manjšimi skupinami. 

V skladu z možnostmi smo se vzgojitelji dogovorili za izvajanje rednih in občasnih aktivnosti. Dijaki so bili seznanjeni, da je  potrebna vsaj ena dejavnost oz. aktivnost tedensko. 

Dijake smo redno spodbujali k udeleževanju na organiziranih športnih in kulturnih aktivnostih v dijaškem domu ali izven njega.  
 

V domu so vsak dan med 18:30 in 21:00 glede na interes dijakov potekale sledeče športne aktivnosti: odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis, badminton. Največ interesa so 

dijaki pokazali za nogomet. 

Z namenom motivacije dijakov za sodelovanje in skupno druženje smo organizirali: 

- športne aktivnosti:  turnir v namiznem tenisu (december), v pikadu (januar), turnir v namiznem nogometu (februar); 

- spoznavni večer z »ritualnim« sprejemom novincev 

- prednovoletno praznovanje s kvizom in tekmovanjem v peki piškotov 

- okraševanje domske avle in stopnišča za dan odprtih vrat, prednovoletni čas, informativni dan, Gregorjevo; 

Domijada: V okviru predtekmovanj za Domijado smo organizirali regijski domski turnir v namiznem tenisu.   

Dan odprtih vrat in informativni dan:  v dijaškem domu je bil prisoten en oz, dva vzgojitelja z enim ali dvema dijakoma, ki sta pomagala pri predstavitvi življenja v dijaškem domu. 

 
5.5. SESTRANKI AKTIVA VZGOJITELJEV IN VZGOJNIH SKUPIN 

Izvedli smo 3 sestanke aktiva (september do marec). 

Med 18h in 19h uro pa smo imeli dnevne sestanke po 3 vzgojitelji z namenom usklajevanja dela in reševanja vzgojne problematike.  

Organizirali smo dva sestanka vzgojnih skupin in en sestanek dijaške skupnosti. 

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

Zimski rok:  / 
Spomladanski rok:  čas opravljanja od 7. 6. 2021 – 15. 6. 2021 
Jesenski rok:  čas opravljanja od 24. 8. 2021 – 27. 8. 2021  
 
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 // // // // // // // // // // // 

spomlad. rok 11 10 91% 2 0 3 0 4 0 1 1 

jesenski rok 2 2 100% 0 0 1 0 0 0 1 0 

skupaj  13 12 92,3% 2 0 4 0 4 0 2 1 

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

spomlad. rok 5 4 80% 1 1 0 1 1 0 0 1 

jesenski rok 1 1 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 

skupaj  6 5 83,3% 1 1 0 1 1 1 0 1 

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

spomlad. rok 15 11 73,3% 2 2 3 0 3 1 0 4 

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

skupaj  18 13 72,2% 2 2 3 0 3 3 0 5 
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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 16 15 93,7% 2 1 0 2 5 3 2 1 

jesenski rok 3 3 100% 0 1 0 0 1 1 0 0 

skupaj  19 18 94,7% 2 2 0 2 6 4 2 1 

 
 

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

spomlad. rok // // // // // // // // // // // 

jesenski rok 1 1 100% 0 0 1 0 0 0 0 0 

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

7. POKLICNA MATURA 
 
Statistika pri poklicni maturi, šol. leto 2020/2021 
Zimski rok 2021 (rok 193)  
Pristopili k PM v zimskem roku 2021: 5 (odrasli) 
Opravili PM v zimskem  roku:  2 
Statistični podatki po predmetih (upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit): 

 
 
 

Statistični podatki pri predmetih 23. 09. 2021

Poklicna matura - zimski rok 2020

400511   Šolski center, Biotehniška šola
Op: upoštev ani so kandidati, ki so oprav ljali izpit.

Šifra in ime predmeta: Št. dijakov: %  pozitivnih Povp. ocena Povp. št. točk

A221 Angleščina 1 3,00 70,00100,00

M400 Kmetijstvo 2 1,00 38,50  0,00

Z108 Izdelek oziroma storitev in zagovor 2 3,50 73,00100,00
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Spomladanski rok 2021 (rok 201) 
Pristopili k PM v spomladanskem roku 2021: 48 (45 dijakov, 3 odrasli) 
Opravili PM v spomladanskem roku:  44 (42 dijakov in 2 odrasla) 
Statistični podatki po predmetih (upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit): 
 

 
 
Jesenski rok 2021 (rok 202) 
Pristopili k PM v jesenskem roku 2021: 4 (4 dijaki  in 0 odraslih) 
Opravili PM v jesenskem  roku: 3 (3 dijaki in 0 odrasli) 
Statistični podatki po predmetih (upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit): 
 

 
 
 
 
 
 
 

Statistični podatki pri predmetih 23. 09. 2021

Poklicna matura - spomladanski rok 2021

400511   Šolski center, Biotehniška šola
Op: upoštev ani so kandidati, ki so oprav ljali izpit.

Šifra in ime predmeta: Št. dijakov: %  pozitivnih Povp. ocena Povp. št. točk

A101 Slovenščina 46 3,20 70,57 95,65

A221 Angleščina 28 3,57 80,79 96,43

C101 Matematika 18 3,28 68,56 94,44

G105 Naravovarstvo 12 3,50 74,00100,00

M400 Kmetijstvo 23 3,43 72,74 95,65

T511 Živilstvo in prehrana 13 3,23 71,15100,00

Z108 Izdelek oziroma storitev in zagovor 46 4,00 79,85 95,65

Statistični podatki pri predmetih 23. 09. 2021

Poklicna matura - jesenski rok 2021

400511   Šolski center, Biotehniška šola
Op: upoštev ani so kandidati, ki so oprav ljali izpit.

Šifra in ime predmeta: Št. dijakov: %  pozitivnih Povp. ocena Povp. št. točk

A101 Slovenščina 3 2,33 55,67100,00

A221 Angleščina 2 3,00 65,00 50,00

C101 Matematika 1 2,00 50,00100,00

G105 Naravovarstvo 1 3,00 65,00100,00

T511 Živilstvo in prehrana 1 1,00 36,00  0,00

Z108 Izdelek oziroma storitev in zagovor 3 3,67 74,33100,00
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8. INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Do pojava bolezni Covid-19 in začetka karantene, dela na daljavo, smo ID izvajali po planu. Interesnih dejavnosti od 16. 10. 2020 pa do vrnitve v šolske klopi nismo izvajali, nekaj jih 
je ostalo nerealiziranih. Odpadle so večinoma strokovne eskurzije in gledališke predstave. Na račun neizvedenih ID se je povečalo število izvedenih ur predmetov/modulov v 
oddelkih. Vsakoletni problem nam predstavlja obisk gledaliških predstav, ker smo odvisni od prevoza.  
 
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 - v šolskem letu 20/21 med počitnicamio zaradi Covid situacije prostorov dijaškega doma in šole nismo oddajali 

➢ 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. 

V šolskem letu 20/21 zaradi Covid razmer smo manj tržili, smo pa izvajali tečaje VDT, testirali napreve za nanos FFS na terenu ter izvajali storitev stiskanja oljk v šolski oljarni. 
 
Tako smo v preteklem šolskem letu iz lastnih sredstev, sredstev MKGP in iz investicijskega projekta DIIP (MIZŠ): 

• redno vzdrževali stroje in naprave, 

• vzdrževali šolsko posestvo, 

• dopolnili potreben potrošni material za izvedbo praktičnega pouka, 

• prenovili kotlovnico DD in šole. 
 
Vsa omenjena dela so dobro stekla kljub Covid situaciji. 
 
 

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 
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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 Debora BAŠA VIDMAR, Refija KOVAČEVIĆ, Suzana ŠAVLI, Hedija ALIČKOVIĆ in Milka STOJANOVIĆ .   

• 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. 

 

• 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. V delovni proces uvajajo tudi dijake kuharje. Bernard ŽGAVEC pa je dobro poskrbel 

za organizacijo dela, za nabavo surovin ter za vzdrževanje opreme in  prostorov šolske kuhinje. Dobro so se spopadli tudi s COVID situacijo, osebje je bilo seznanjeno s 

posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za površine in prostore v obdobju epidemije COVID-19,  potrebno je bilo prilagoditi jedilnike.  

 

• 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. 
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11.   POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST 

 

POROČILO O DELU ŠOLSKE KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
11.1. Komisijo za kakovost so v šolskem letu 2020/21 sestavljali: 
 

1. Valentina Kobal – predsednica komisije, predstavnica zaposlenih  
2. Janja Bavčar – predstavnica zaposlenih 
3. Karmen Sirk – predstavnica zaposlenih  
4. Klavdija Bizjak – predstavnica zaposlenih (od decembra 2020 na porodniškem dopustu) 
5. Nataša Skočaj Kodermac, Cvetličarna Nataša – predstavnica delodajalcev,  
6. Irena Benedetič, Vinska klet Goriška Brda – predstavnica delodajalcev 
7. Ivo Podbersič – predstavnik staršev  
8. Martin Žbogar – predsednik DS, predstavnik dijakov 

 
11.2. Delo šolske komisije za kakovost 
 
11.2.1. Sestanki komisije 
 
Komisija za kakovost se je sestala na dveh sestankih, in sicer: 

➢ prvič 8. 10. 2020 ob 11.00 v knjižnici,  

➢ drugič pa prek Zooma v torek, 26. 01. 2021 ob 12.30. 

Na prvem sestanku so prisotne članice Janja Bavčar, Karmen Sirk, Klavdija Bizjak, Valentina Kobal ter ravnateljica Barbara Miklavčič Velikonja govorile o ciljih in 
nalogah komisije. V šolskem letu 2020/21 bodo med dijaki in zaposlenimi spodbujali začrtane smernice iz prejšnjih let, in sicer spoštljivo komunikacijo in 
medvrstniško pomoč. Rezultati ankete med učitelji (Evalvacija pouka na daljavo) junija 2020 so pokazali raznolike poglede na spremenjeni način poučevanja. Zato 
komisija predlaga, da učitelji nekaj časa namenimo analizi ankete in izmenjavi mnenj o pouku na daljavo (na PUZ-ih).  
 
Ravnateljica je predlagala temeljito posodobitev spletne strani šole. Služiti mora promociji šole in programom, ki jih izobražujemo (zaradi pandemije ne bo dneva 
odprtih vrat). Izdelen bo promocijski film, ki bo predstavil življenje na šoli in izobraževalne programe. Pri prenovi spletne strani bo sodelovala tudi komisija za 
kakovost. 
 
Na drugem sestanku, ki je potekal v času pouka na daljavo, so se članice komisije Janja Bavčar, Karmen Sirk in Valentina Kobal ter ravnateljica Barbara Miklavčič 
Velikonja pogovarjale o vprašalniku za evalvacijo dela učiteljev. Glede na smernice krovne komisije za kakovost ŠC se bo v naslednjih mesecih oblikovala in izvedla 
enotna anketa ŠC, v kateri bodo dijaki evalvirali delo učiteljev. Glede na to, da je bila na BTŠ anketa o delu učiteljev v času pouka na daljavo izvedena konec 
decembra 2021, so članice komisije menile, da se izvajanje ankete lahko zamakne za nekaj mesecev, saj se evalvacija učiteljev delno pokriva z decembrsko anketo.  
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Predsednica šolske komisije se je udeležila tudi sej krovne komisije za kakovost Šolsega centra Nova Gorica, in sicer: 
 
1. seja: 29. 9. 2020 v sejni sobi MIC, ki jo je sklical direktor ŠC Miran Saksida in na katero so bili povabljeni ravnatelji ter vsi stari in novi predsedniki KK (analiza 
dosedanjega dela komisije zavoda in posameznih šol, predlog načrta dela komisije za šolsko leto 2020/21,  evidentiranje zunanjih članov (1 starš, 2 delodajalca), 
evidentiranje kandidatov za vodenje komisije); 
  
2. seja: 13. 1. 2021 prek videokonference, ki jo je sklical predsednik KK Aljaž Gec (oblikovanje ankete za dijake in učitelje po vseh srednjih šolah ŠC NG, izvedba 
ankete na vseh enotah); 
 
3. seja: 3. 2. 2021 prek videokonference, ki jo je sklical predsednik KK Aljaž Gec in na katero so bili vabljeni tudi ravnatelji (oblikovanje vprašanj za anketo dijakov in 
učiteljev po vseh srednjih šolah ŠC NG, izvedba ankete po vseh srednjih šolah ŠC NG); 
 
4. (dopisne) seje: od 19. 4. do 7. 6. 20201 (dogovori glede načina izvajanja ankete, dopis za razrednike, odlog izvajanja ankete za zaposlene). 
 
11.3.  Izvajanje anket za izboljšanje kakovosti  

a) V začetku septembra 2021 se je zaključila anketa za dijake o opravljanju PUD-a. Rezultate ankete sta analizirali vodji PUD-a Tanja Malik in Ivana Poša.  

b) V decembru 2021 – v času pouka na daljavo – smo pripravili vprašalnik za dijake, s katerim so evalvirali delo učiteljev. Vprašanja in rezultati ankete so vidni na 
povezavi: https://1ka.arnes.si/podatki/7359/D3EC44CE/. Učitelji in dijaki so rezultate ankete komentirali.  

c) V maju 2021 smo izvedli še en vprašalnik za dijake, v katerem so evalvirali delo posameznih učiteljev (poimensko) v razredu. Vprašanja oz. trditve na 
petstopenjski lestvici so se glasile:  

➢ Učitelj se trudi, da bi snov razumel.  

➢ Učitelj me spodbuja, da sem pri pouku aktiven. 

➢ Učitelj jasno pove, kaj pričakuje pri ocenjevanju znanja.  

➢ Učitelj se do mene obnaša spoštljivo.  

➢ Učitelj je svoje poučevanje ustrezno prilagodil pouku na daljavo.  

➢ Učitelj upošteva vnaprej dogovorjena pravila pouka na daljavo.  

➢ Na oddano nalogo mi učitelj da povratno informacijo.  

➢ Pri predmetih, ki jih poučuje učitelj, sem aktiven. 

Rezultate ankete so učitelji dobili pri ravnateljici ali med letnim delovnim razgovorom, ko so jih skupaj z ravnateljico komentirali in si zadali cilje. 

https://1ka.arnes.si/podatki/7359/D3EC44CE/
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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: 30. 9. 2021 

 
 

Pripravljeno: september 2021 
 


