
  

 

KONZORCIJ BIOTEHNIŠKIH ŠOL 
SLOVENIJE 
 

 

Sevno, 22. 8. 2018 

 

AGRA 2019 - VABILO na konferenco KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL 

SLOVENIJE 

Spoštovani! 

Vse šole* članice v Konzorcija biotehniških šol Slovenije se v okviru vseh svojih izobraževalnih in 

razvojno – raziskovalnih aktivnostih neposredno in posredno vključujemo v pripravo in izvedbo 

številnih projektnih aktivnosti, ki bogatijo naše pedagoško delo in nas postavljajo v vlogo pomembnih 

akterjev razvoja biotehniškega sektorja v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in – na kar smo še 

posebej ponosni – tudi mednarodnem okolju. 

Letošnje strokovno srečanje Konzorcija biotehniških šol smo zasnovali kot predstavitev zanimivih 

projektov članic KBTŠ, po lastnem izboru šol. 

 

Načrt srečanja direktorjev, ravnateljev in sodelavcev Konzorcija biotehniških šol Slovenije: 

• 9.00 – 10.30: Konferenca konzorcija biotehniških šol Slovenije 

• 10.30 – 11.00: Skupen ogled vrta Biotehniške šole Rakičan 

• 11.00 - … : Pogostitev na razstavnem prostoru Konzorcija biotehniških šol Slovenije in druženje 
 

 

Konferenca Konzorcija biotehniških šol Slovenije na sejmu AGRA 2019, v Gornji Radgoni, bo potekala 

v sredo, 28. avgusta 2019, med 9.00 in 10.30 uro z naslovom: 

OKNA BIOTEHNIŠKIH ŠOL ODPIRAMO V MNOGE SMERI 

 

Utrinek pestrosti dela šol KBTŠ bomo tokrat spoznavali skozi sledeče prispevke: 

• Eva Erjavec in Urška Kleč, Biotehniški center Naklo, s prispevkom Razvoj  modela alpske šole 

- moderni in inovativni pedagoški  pristop k trajnostnim izzivom alpskega sveta (projekt 

YOUrALPS) in razvoj in pilotna implementacija inovativnih poslovnih modelov za jabolka, 

orehe in zelišča v Alpskem prostoru (projekt AlpBioEco) 

• Cvetka Krnel, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, s prispevkom Presežki v SGLŠ 

(področje gozdarstva) 

• Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualno umetnost, s prispevkom Predstavitev X. 

mednarodnega tekmovanja mladih vrtnarjev Evrope, 2020 

• Barbara Miklavčič Velikonja, Biotehniška šola Nova Gorica, s prispevkom Glocal Gourmet: 

lokalne kulinarične zgodbe za trajnostno prihodnost 

• Nina Klobasa, Biotehniška šola Maribor, s prispevkom Vet Skills and Knowledge Exchange 1 in 

2 



• Katja Orehek Hati in Maja Krajnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, s prispevkom 

Predstavitev projektov Uživam tradicijo in FRESH 

• Polona Hrovat, za Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, s prispevkom Sadni 

prigrizek s sporočilom slovenske dediščine 

• Aleksander Verač, Biotehniška šola Ptuj, s prispevkom »Predstavitev sodelovanja s partnersko 

šolo LFS Buchhof v okviru mednarodnega projekta AGROPOL« 

• Alenak Hmelak Gorenjak in Zdenka Kresnik, IC Piramida Maribor, Pridobivanje praktičnih 

veščin dijakov živilske stroke v tujini v okviru projektov Erasmus+ 

• Natalija Brečko in Jurij Gunzek, Šolski center Šentjur, Podpora navigacijskega sistema v 

kmetijstvu - projekt Teden vseživljenjskega učenja 
 

 

VLJUDNO VABLJENI ! 
 

Tone Hrovat,  

direktor Grma Novo mesto 

 in vodja Konzorcija biotehniških šol Slovenije 
 

 

*Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma Novo mesto, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Biotehniški center 

Naklo, Šolski center Šentjur, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniška šola Maribor, Izobraževalni center Piramida Maribor, 

Biotehniška šola Ptuj, Biotehniška šola Nova Gorica, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja gozdarska in 

lesarska šola Celje in Višja strokovna šola Postojna (program gozdarstvo in lovstvo). 


