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PREDGOVOR
Biotehniška fakulteta od svoje ustanovitve in začetka delovanja
uveljavlja in dokazuje pomen izobraževanja in raziskovanja na
področjih, ki so za vsak, tudi majhen narod posebno pomembna.
Prihodnost Slovencev je, enako kot prihodnost vseh narodov,
odvisna predvsem od tega, ali bomo znali pravilno ovrednotiti
naravne vire in jih razumno uporabljati. Še več, iz dneva v dan
postaja vse bolj pomembna pridelava in odnos do hrane. Zato so
vede o življenju in naravi, ki jih združujemo učitelji in raziskovalci
Biotehniške fakultete, pomembnejše od samega gospodarskega
učinka in jih ni mogoče prepustiti zgolj tržni logiki. Odgovornosti
pri izkoriščanju in ohranjanju naravnih danosti se moramo
zavedati ne samo zaradi zanamcev in zaradi okoljskih
sprememb, katerim smo priča, temveč tudi zato, da bi izboljšali
kakovost življenja.
Biotehniška fakulteta je sprejela izziv, da odgovarja na osrednja
vprašanja svojega nadaljnjega razvoja, tudi na tisto najbolj
občutljivo in najbolj odgovorno: za kaj in kako bo usposabljala
prihodnje rodove študentov. Fakulteta skupaj z drugimi
znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami s področja svojih
temeljnih disciplin razpolaga z dovolj znanja in strokovnega
potenciala, da lahko s strokovnih vidikov mirno odgovori na
številne zahteve, dileme in izzive, ki se v družbi pojavljajo. Na
raziskovalnem področju si obetamo možnosti za tekmovanje s
sodobnim znanjem, za kar pa bo potrebno raziskovalce
vzpodbujati k še večji povezanosti.
Varovanje okolja in krajine, varstvo naravne dediščine,
sonaravna in trajnostna raba naravnih virov, pridelava in
predelava kakovostne hrane ter sodobna biologija,
mikrobiologija in biotehnologija so globalni izzivi, na katere je
mogoče dobiti odgovore le s prizadevnim iskanjem novega,
boljšega. Samo tako bomo aktivni sooblikovalci agroživilske
politike, razvoja podeželja, gozdarstva in lesarstva ter drugih
sorodnih področij.
Tujega znanja ne moremo preprosto prenašati v naše okolje,
zato smo zavezani izobraževati domače strokovnjake in izvajati
za Slovenijo pomembne raziskave.
Biotehniška fakulteta je svoje poslanstvo v preteklosti izpolnila v
celoti, za kar gre zahvala vsem našim učiteljem, raziskovalcem,
sodelavcem, diplomantom, magistrom in doktorjem.

Prof. dr. Janez Hribar,
dekan Biotehniške fakultete
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UVOD
Univerzitetni arhivi, nekdanje univerzitetne zakladnice, so

Jože Ciperle
Hribarju, ki sta ves čas z veliko naklonjenostjo spremljala

danes središčno mesto zavesti o kontinuiteti in integriteti

pripravo razstave in izid razstavnega kataloga, rektorat Univerze

univerz, njihov trajni zgodovinski spomin, saj imajo s svojim

pa je tudi finančno omogočili njuno izvedbo.

gradivom, zbirkami in fondi, s svojimi objavami in razstavami
pomembno vlogo pri krepitvi skupne, celostne univerzitetne
zavesti in tradicije.
Za Teden Univerze v Ljubljani 2007 je arhiv in muzej Univerze
pripravil razstavo in razstavni katalog z naslovom Biotehniška
fakulteta skozi čas in prostor. Šest desetletij ljubljanskega
študija biotehnike. Razstava in katalog nas popeljeta v začetke
biotehniškega študija v Ljubljani, ko so koncem 18. in v prvi
polovici 19. stoletja profesorji Janez Napomuk Giell, Karel
Werner, Jožef pl. Vest, Janez Kersnik (Krstnik), Anton Schubert,
dr. Jožef Orel in Dragotin Dežman (Karl Deschmann) predavali
poljedelstvo (kmetijstvo) in botaniko na filozofskem študiju
ljubljanskega liceja v drugem nadstropju licejskega poslopja, ki
je stalo na prostoru sedanje osrednje tržnice. Predavanja niso
imela za cilj vzgajati kmetijske strokovnjake, temveč
študentom, ki so se poleg opravljanja svojega osnovnega
poklica nameravali ukvarjati tudi s kmetijstvom, posredovati
znanje o osnovnih pojmih kmetijstva. Kmetijske strokovnjake pa
so v tem času usposabljale stolice za kmetijstvo, ki so se vse
pogosteje ustanavljale na pravih univerzah. Po skoraj stoletnem
premoru od ukinitve ljubljanskih licejskih kmetijskih predavanj
in skoraj 30 let po ustanovitvi univerze v Ljubljani sledimo v letu
1947 ustanovitvi Agronomske fakultete in orisom njenega
prvega učnega načrta, v letih od 1949 do 1953 delovanju
Agronomske in gozdarske fakultete, v letih od 1953 do 1961
Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo in v letu
1961 ustanovljene Biotehniške fakultete, katere razvoj je
prikazan vse do današnjih dni. Biotehniška fakulteta Univerze v
Ljubljani, moderna naslednica študija kmetijstva in botanike na
znamenitem ljubljanskem predmarčnem liceju in naslednica
Agronomske fakultete iz leta 1947, se ob svoji šestdesetletnici
predstavlja kot ena večjih fakultet v skupnosti članic Univerze v
Ljubljani, ki nudi kvaliteten in razvejan biotehniški študij,
primerljiv tovrstnemu študiju na znamenitih univerzah po Evropi
in drugje po svetu.
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri pripravi razstave in
kataloga, posebno pa rektorici Univerze prof. dr. Andreji
Kocijančič ter dekanu Biotehniške fakultete prof. dr. Janezu
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Ljubljanski predmoderni visokošolski študij biotehnike
(kmetijstva) v 18. in 19. stoletju

Jože Ciperle

za kaplana v Dunajsko Novo mesto. To pa je bil tudi čas, ko je
I.

zanimanje Družbe za poljedelstvo in koristne umetnosti za

V evropskem prostoru so se univerzitetne stolice za kmetijstvo

kmetijsko stolico popustilo, dokler ni družba leta 1786 po ukinitvi

pojavile v prvi polovici 18. stoletja v zvezi z uvajanjem

državne podpore sploh prenehala z delom, po drugih vesteh pa

ekonomskega (narodnogospodarskega) študija. V avstrijski

je delovala še do leta 1807, ko so jo oblasti znova priznale kot

monarhiji je prvo kmetijsko (ekonomsko) profesuro dobila leta

»Kranjsko stanovsko poljedelsko družbo« (»Krainische ständische

1752 dunajska terezijanska akademija, leta 1766 je bila

Ackerbaugesellschaft«) in po letu 1822 kot Kranjsko kmetijsko

ustanovljena na univerzi v Pragi, leta 1771 pa se omenja tudi

družbo (»die kaisererlich königliche Landwirthschafts-

profesura v Linzu. Fiziokratska prizadevanja v drugi polovici 18.

Gesellschaft in Krain«).4

stoletja so dala kmetijskemu višješolskemu oz. visokošolskemu
študiju novo spodbudo.1 V Ljubljani je v letu 1767 ustanovljena
»Družba za poljedelstvo in za koristne umetnosti« kot se je po
Tomažu Linhartu takrat imenovala poznejša Kranjska kmetijska
družba2, predlagala ustanovitev javne teoretične in praktične
učne stolice za poljedelstvo na ljubljanskem jezuitskem
filozofskem študiju. Cesarica Marija Terezija je predlogu ugodila
9. marca 1771. Za profesorja je bil z vladaričinim dekretom
odobren profesor moralne teologije v Celovcu jezuit Janez
Krstnik Pogrietschnig3, vendar ob razpustitvi jezuitskega reda
leta 1773 očitno ni začel s predavanji iz poljedelstva, pač pa je v
Ljubljani v tem času učil fiziko. Nato je bil še istega leta za
profesorja kmetijstva izbran, verjetno na predlog poljedelske
družbe, Janez Napomuk Giell, tudi član razpuščenega
jezuitskega reda. Z dvornim dekretom 30. oktobra 1773 je bilo
Giellovo imenovanje potrjeno, toda o odobritvi njegove plače
dunajska vlada ni hotela nič slišati. Končno so deželni stanovi
določili v ta namen 400 goldinarjev, vlada na Dunaju pa je hotela
predvsem videti, kakšni bodo uspehi kmetijskih predavanj v
Ljubljani. Zdi se, da Giell kljub prejemanju plače zaradi
pomanjkanja študentov ni pričel s poukom. Sledilo je priporočilo
študijske dvorne komisije ljubljanskim študentom, naj se
udeležujejo kmetijskih predavanj, ki so se uradno začela 28.
julija 1776. Pa vendarle težav s slušatelji ni bilo konca: dvorni
dekret z 28. februarja 1778 obveznih predavanj kmetijstva sicer
ni zavračal, vendar v njem piše, da filozofov ne kaže siliti k
obisku predavanj in da bi bilo bolje prepričati jih, da bodo zanje
koristna ter upoštevana pri njihovem bodočem napredovanju.
Profesor Giell pa zanimanja študentov za svoj predmet očitno ni
znal zbuditi, nikakor ga mu ni uspelo predstaviti na način, ki bi bil
za študente privlačen. Tako je končno prišlo do odločbe dvorne
pisarne z dne 23. decembra 1780, s katero je bila ljubljanska
kmetijska stolica ukinjena, profesor kmetijstva Giell pa je odšel

Stavba nekdanjega ljubljanskega liceja, v kateri so bila ob koncu 18. stoletja in v prvi polovici
19. stoletja neobvezna predavanja iz kmetijstva (poljedelstva).
(Narodni muzej Slovenije, Grafični kabinet, foto Tomaž Lauko.)

1 Vlado Valencic, Ljubljanska ucna stolica za kmetijstvo, v: Kronika, Casopis za

slovensko krajevno zgodovino, VIII (1960), 2. zv., 91; France Adamic, Dvesto
let strokovnega izobraževanja v kmetijstvu, v: Spominski zbornik Biotehniške
fakultete Univerze v Ljubljani 1947-1972, Ljubljana 1972, 17-20; Prim. tudi:
Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen
Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart,
Zweiter Band (Dritte, erweiterte Auflage), Berlin – Leipzig 1921, 109-126;
Geschichte der Universität in Europa (izd. Walter Rüegg), Band II, Von der
Reformation zur französischen Revolution (1500-1800), München 2000.
17-112; A History of the University in Europa (izd. Walter Rüegg), Volume III,
Cambridge 2004, 33-75.
2
Dr. Janez Bleiweis, Zgodovina cesarsko kraljeve kranjske kmetijske družbe s
statisticnim popisom kmetijstva na Kranjskem, Ljubljana 1855, 3; ist,
Zgodovinske crtice važnejšega delovanja c. k. kmetijske družbe na Kranjskem
od pricetka njenega v letu 1767. do konca leta 1876, Ljubljana 1867
(Historische Skizze der Hauptmomente der Wirksamkeit der k.k.
Landwirtschaft-Gesellschaft in Krain von ihrer Gründung im Jahre 1767 bis
Ende 1867, Laibach 1867), 1-15; Vlado Valencic, Organizacije za napredek
agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura, v: Gospodarska
in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog, I. zvezek,
Agrarno gospodarstvo, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1970, 525-527.
3
Slovenski biografski leksikon, II, Ljubljana 1933 – 1952, 414.
4 Arhiv Republike Slovenije (ARS), Deželno glavarstvo, fasc. Rubr. Agricultures
Sachen Lit. L Num. 1 Volum. 1; prav tam, Rubr. Publ. Polit. Lit. S Num. 19; H.
Zörner, F. Aeroboe, Landwirtschaftliches Unterrichtswesen v: Handwörterbuch
der Staats-wissenschaften, Vierte Auflage, Sechter Band, Jena 1925, 196;
Viktor Funk, Landwirtschaftsgeschichte, Zweite Auflage, Berlin 1910; Vlado
Valencic, Ljubljanska ucna stolica za kmetijstvo, o.d., 91-98; isti, Organizacije
za napredek agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna literatura,o.d.,
526; France Adamic, Dvesto let strokovnega izobraževanja v kmetijstvu, o.d.,
18-19; Kmetijsko in živilsko šolstvo, v: Enciklopedija Slovenije, 5, Mladinska
knjiga, Ljubljana 1991, 121; Agronomija, v: Enciklopedija Slovenije, 1,
Mladinska knjiga, Ljubljana 1987, 24-25; Kmetijska družba, v: Enciklopedija
Slovenije, 5, Mladinska knjiga, Ljubljana 1991, 116-117.
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narasla potreba po študiju kmetijstva in kmetijski pouk je dobil
drug značaj in drugo obliko. V avstrijski monarhiji je država
povečala število učnih stolic za kmetijstvo na univerzah in na
filozofskih študijih licejskih višješolskih ustanov.
Slika avstrijskega »predmarca« je namreč tudi na izobraževalnem
področju tudi na primeru znamenitega ljubljanskega liceja
mnogo bolj dinamična in manj »črna«, kot se je zasidrala v naši
zavesti. V avstrijskem prostoru so liceji v prvi polovici 19. stoletja
z razliko od pravih univerz, ki so bile usmerjene v znanstveno
delo, posvečali predvsem izobraževanju za poklicno prakso, saj
je bil njihov glavni cilj vzgoja duhovnikov, ki naj bi imeli poleg
bogoslovnih še praktična znanja iz poljedelstva, obenem pa tudi
ranocelnikov, upravnikov veleposestev in učiteljev. Ljubljanski
licej je spadal med tiste liceje, ki niso imeli pravice podeljevanja
akademskih nazivov in so bili kot semiuniverze (na pol univerze)
neke vrste vmesni člen med gimnazijo in pravo univerzo. Imel je
tri študijske usmeritve, filozofsko, mediko-kirurško in teološko,
poleg tega pa še vrsto neobveznih predmetov od poljedelstva
preko zgodovine in filozofije do modernih jezikov.6
Po odhodu Francozov je generalni gubernij v Ljubljani že 22.
februarja 1814, komaj nekaj mesecev po vzpostavitvi ponovne
avstrijske oblasti v nekdanjih slovenskih llirskih deželah, poslal
rektoratu ljubljanskega liceja sedem odredb dvorne študijske
komisije, izdanih po letu 1810, ki so se nanašale na študij
kmetijstva. Gubernij je od rektorata zahteval, naj se študij
kmetijstva v Ljubljani poveže s študijem botanike in mineralogije.
Rektor ljubljanskega liceja Jožef Walland je v odgovoru sporočil,

Naslovnica učbenika za kmetijstvo dunajskega profesorja Leopolda Trautmanna: Versuch
einer wissenschaftlichen Anleitung zum Studium der Landwirtschaft (Poizkus znanstvenega
uvoda v študij poljedelstva), ki sta ga profesorja Karel Werner in Jožef pl. Vest poleg svojih
zapiskov uporabljala pri predavanjih poljedelstva na filozofskem študiju ljubljanskega liceja.
(Narodna in univerzitetna knjižnica)

kmetijstvo ne učni programi. Študijska dvorna komisija na

II.

vladar odobril ustanovitev kmetijske stolice na filozofskem

Ob prehodu iz 18. v 19. stoletje sta kmetijstvo in kmetijska

študiju ljubljanskega liceja. Obenem je guberniju naročila, naj se

znanost v srednji Evropi doživela velike spremembe. Najbolj

za 3. avgust razpiše konkurz za mesto profesorja, in sicer razen

da mu niso znani predpisi o ustanavljanju novih učnih stolic za
Dunaju je 12. maja 1815 obvestila ljubljanski gubernij, da je

značilno je bilo spoznanje o potrebi uvajanja poljskega

Ljubljane tudi na Dunaju, Gradcu in v Olomucu, konkurzne

kolobarjenja, pri katerem na njivi žitu sledi listnati posevek. Po

elaborate pa naj ocenijo usposobljeni profesorji filozofskih študij

zgledu angleškega kmetijstva je v nemških deželah propagiral

ljubljanskega liceja. Vladar je iz skupine treh prosilcev 8.

uvedbo takega kolobarjenja Albreht Thaer, ki je empiriji

septembra 1816 za profesorja kmetijstva v Ljubljani izbral dr.

zoperstavil znanstveno utemeljeno

kmetovanje.5

S tem je

Karla Wernerja. Naslednji mesec je bil novoimenovani profesor
zaprisežen in je verjetno v decembru 1816 začel predavati. V

5 Vlado Valenčič, Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo, o.d., 92; isti,

Organizacija za napredek agrarne proizvodnje, specialno šolstvo in strokovna
literatura, o.d. 525-52.
6 Jože Ciperle, Podoba velikega ucilišca ljubljanskega, Licej v Ljubljani
1800 – 1848, Slovenska matica Ljubljana, Ljubljana 2001, 9-12.
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Ljubljani so kmetijstvo poučevali med neobveznimi (izbirnimi)
učnimi predmeti licejskega filozofskega študija. Licejski rektorat
je predavalnico za kmetijstvo določil v drugem nadstropju

licejskega poslopja. Skupaj z ustanovitvijo stolice za kmetijstvo
se je odprlo tudi vprašanje vzornega posestva (Musterhof), ki
naj bi bilo z njo povezano. Pri tem so mislili na Turn pod
Ljubljano (Kodeljevo), ki ga je med francosko zasedbo dobil v
dar generalni guverner Ilirskih provinc. Na osnovi priprav lahko
sklepamo, da naj bi bil pouk kmetijstva v Ljubljani postavljen na
raven, ki je ustrezala tedanjemu stanju kmetijstva. Temeljil naj
bi na naravoslovnih vedah in bil po vzornem posestvu tesno
povezan s kmetijsko tehniko in prakso.
Profesor Karel Werner je ostal v Ljubljani do konca leta 1820, ko
je bil imenovan za profesorja na kmetijski stolici v Gradcu. Na
razpis za izpraznjeno stolico se je prijavilo 11 prosilcev. Študijska
dvorna komisija na Dunaju pa je imela najbrž pomisleke glede
kvalifikacije predlaganih kandidatov, saj je začasno pustila že
decembra 1820 imenovanega suplenta na kmetijski stolici
Jožefa pl. Vesta7, rojenega v Celovcu 14. januarja 1769, ki je
imel o kmetijstvu dokaj teoretičnega in praktičnega znanja. Pa
vendarle je bila kljub ugodni oceni njegovega dela profesorju
Vestu kmetijska stolica definitivno podeljena šele septembra
1825. Leta 1828 je Vest začel bolehati in nekaj časa ni mogel
predavati, nadomeščal ga je profesor Janez Kersnik (Krstnik).
Profesor Vest ni več okreval in 6. marca 1832 je umrl, za
ljubljansko kmetijsko stolico, s katero je bila od leta 1824
združena tudi stolica za naravoslovje, pa je bil tretjič razpisan
konkurz. Tedaj so se za mesto potegovali štirje prosilci
(kompetenti). Študijska dvorna komisija je 25. aprila 1834
sporočila ljubljanskemu guberniju, da je za profesorja
kmetijstva in splošnega naravoslovja imenovan Franz Ksaver

Naslovnica učbenika Johanna Burgerja: Lehrbuch der Landwirtschaft (Učbenik poljedelstva),
Ki ga je profesor Anton Schubert uporabljalal v štiridesetih letih 19. stoletja pri svojih
neobveznih predavanjih iz poljedelstva na filozofskem študiju ljubljanskega liceja.
(Narodna in univerzitetna knjižnica)

Hlubek8, v Chabičovu v Šleziji rojeni Čeh. Na tem mestu je ostal
do začetka leta 1840, ko je bil na lastno prošnjo imenovan za

Profesor Schubert se je kasneje neuspešno potegoval za stolico

profesorja kmetijstva na tehnični visoki šoli »Joanneumu« v

naravoslovja na dunajski univerzi in za stolico naravoslovja in

Gradcu. Direktor filozofskih študij ljubljanskega liceja Jurij

kmetijstva v Innsbrucku ter ostal v Ljubljani do svoje smrti 21.

Paušek9

avgusta 1851, zadnji dve leti že na reorganizirani višji gimnaziji,

je za suplenta znova določil takrat 58-letnega
(Krstnika),10

a v naslednjem

kamor je bil po reformi visokega šolstva v Avstriji v letu 1848/49 z

semestru je gubernij za suplenta imenoval profesorja

ukinjenih licejev prenesen pouk kmetijstva.11 Predpisi o

matematike Karla Hummla. Za izpraznjeno stolico so se ob

organizaciji kmetijskih stolic na avstrijskih licejskih študijih so za

profesorja Janeza Kersnika

razpisu tokrat potegovali štirje prosilci, a na kraju je bil
imenovan Anton Schubert, rojen 23. avgusta 1809 v Schatzlarju
na Češkem, tedaj doktorand medicine in adjunkt naravoslovja in
kmetijstva na dunajski univerzi. Študijska dvorna komisija na
Dunaju je 10. novembra 1840 o imenovanju obvestila ljubljanski
gubernij, svoje mesto pa je predavatelj nastopil januarja 1841.

7 Slovenski biografski leksikon, IV, Ljubljana 1982, 430.
8 Slovenski biografski leksikon, I, Ljubljana 1925 – 1932, 324-325.
9 Slovenski biografski leksikon, II, Ljubljana 1933 – 1952, 267-271.
10 Slovenski biografski leksikon, I, o.d., 444-445.
11 Arhiv Republike Slovenije, Gubernijski arhiv, fasc 531, 656, 3502, 3512,

3520, 3524, 3541, 3548; Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), Enota Mestni
arhiv, Klasicna gimnazija, LJU-184 (fasc. 33, Ga VII/6); Vlado Valencic,
Ljubljanska ucna stolica za kmetijstvo, o.d., 92-93; Jože Ciperle, o.d.,
163-192, 302-328, 374-376.
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prakso. Zato so najprej preuredili licejski vrt, da bi mogel služiti
pouku botanike in kmetijstva. Profesor Werner pa je za nazoren
pouk nabavil modele raznih kmetijskih strojev in orodij, npr.
sejalnih strojev, plugov, bran, ročne mlatilnice, ekstirpatorjev in
drugo ter tudi nekaj pravih strojev. Kmetijska družba pa je nekaj
let pozneje na Poljanah kupila zemljišče, kjer je uredila poskusno
pristavo in drevesnico, ki jo je dala na razpolago za kmetijski
pouk. Profesorji Vest, Hlubek in Schubert so bili oskrbniki
pristave Kranjske kmetijske družbe, ki so jo uporabljali za
praktični pouk sadjarstva in kmetijstva. Omenili smo že, da
kmetijstvo v Ljubljani ni bilo predmet rednega licejskega
filozofskega študija, temveč je bilo kot izredni študij namenjeno
teologom, ki so pozneje zasedali po raznih župnijah službena
mesta združena s kmetijskimi posestvi in so se torej morali
praktično ukvarjati s kmetijstvom. Po svoji vsebini in obsegu pa
je bil dokaj skromen in bolj usmerjen v spoznavanje biologije vrst
kmetijskih rastlin kot tehnike pridelovanja.
Leta 1820 so poslušali predavanja v Ljubljani le trije teologi
četrtega letnika. Število slušateljev se je povečalo, ko je začel
predavati profesor Vest, ki je v prvih letih imel okrog deset
slušateljev, leta 1829 pa se je na izpite prijavilo 32 slušateljev.
Naravoslovec in poznejši muzejski kustos Dragotin (Karl) Dežman je imel v licejskem poslopju
v poletnem semestru študijskega leta 1848/49 tudi v slovenskem jeziku predavanja o
poljudnem kmetijstvu.
(Enciklopedija Slovenije, 2, Mladinska knjiga, Ljubljana 1988)

predavanje kmetijstva določali pet ur tedensko. Študijska

Med njimi je bilo največ teologov, bili pa so tudi študenti fizike in
logike. Med študenti filozofskega študija ljubljanskega liceja je bil
zelo priljubljen profesor Janez Kersnik (Krstnik), ki je nekajkrat
supliral predavanja iz kmetijstva in takrat je število slušateljev

dvorna komisija je ob ustanovitvi stolic priporočala, naj bi se pri

močno naraslo. Izredno veliko slušateljev pa so imela slovenska

predavanjih uporabljal kmetijski učbenik profesorja na dunajski

predavanja v letu 1849, v času ukinjanja ljubljanskega liceja, ko

univerzi Leopolda Trautmanna z naslovom »Versuch einer

je kmetijstvo predaval dr. Jožef Orel,13 sadjarstvo in vrtnarstvo

wissenschaftlichen Anleitung zum Studium der Landwirtschafts-

pa Dragotin (Karl) Dežman.14 Poslušali so jih filozofi in teologi,

lehre« (»Poizkus znanstvenega uvoda v študij poljedelstva«).

predavanj pa so se udeleževali tudi posamezni kmetovalci, npr. iz

Kot je videti iz seznamov predavanj ljubljanskega liceja, sta se

Bučke in Radgone.15 Predavanja na kmetijski stolici filozofskega

profesorja Werner in Vest naslanjala na Trautmannov učbenik,

študija ljubljanskega liceja niso imela za cilj vzgajati kmetijske

Hlubek je za predavanja uporabljal lastne osnutke, Schubert pa

strokovnjake, temveč le nuditi znanje o osnovnih pojmih

je uporabljal učbenik Johanna Burgerja »Lehrbuch der

kmetijstva študentom, ki so se poleg opravljanja svojega

Pouk kmetijstva je bil

osnovnega poklica nameravali ukvarjati tudi s kmetijstvom.

že po zamisli prvega profesorja Karla Wernerja povezan s

Profesorji kmetijstva so se s svojim delom in s sodelovanjem

Landwirtschaft (»Učbenik

poljedelstva«).12

pri Kranjski kmetijski družbi odločilno posegali v razvoj
našega kmetijstva, glede na svoje osebne sposobnosti,
12 Jože Ciperle, o.d., 192.
13 Slovenski biografski leksikon, I, o.d., 228-229; Enciklopedija Slovenije, 8,

Mladinska knjiga, Ljubljana 1994, 150.

14 Slovenski biografski leksikon, I, o.d., 131-135; Enciklopedija Slovenije, 2,

Mladinska knjiga, Ljubljana 1988, 255.

15 Vlado Valenčič, Ljubljanska učna stolica za kmetijstvo, o.d., 96.

16 Prav tam, 97.
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nagnjenja in iniciativnosti pa so se na tem področju
različno uveljavljali.16
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ABSTRACT
Pre-Modern Higher Education Studies of Biotechnics

Jože Ciperle
to work in agriculture. The study programme was based on

(Agriculture) in Ljubljana in the 18th and 19th

natural sciences and was connected with the agricultural

Centuries

technique and practice through the model estate (Musterhof). In
terms of its content and scope, it was rather modest and more

In the European space, the first university chairs of agriculture

oriented towards learning about the biology of agricultural plant

appeared in the first half of the 18th century. In the Austrian

species than the technique of production.

Monarchy, the first chairs of agriculture at the universities were
established in the second half of the 18th century.
In Ljubljana, the “Society for Agriculture and Applied Arts”
which was established in 1767 and later on renamed to
Carniolan Agricultural Society (“die kaiserl. königl.
Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain”) strived to establish a
public theoretical and practical chair of agriculture at the
Ljubljana Jesuit philosophical studies. In 1771, the Empress
Maria Theresa approved the proposal. Janez Krstnik
Pogrietschnig, the professor of moral theology, was appointed
professor, but it is not known whether he actually started
lecturing in Ljubljana. The next to be appointed was Janez
Napomuk Giell, also a member of the Jesuit Order, which was
disbanded in 1773. However, Professor Giell obviously was not
able to arouse interest for his subject among the students. In
1780, the Vienna Court Chancellery abolished the Ljubljana
Chair of Agriculture, while Professor Giell went to serve as a
vicar in Wiener Neustadt. Following the departure of the French
and the abolition of the Illyrian Provinces, the Court Commission
for Studies in Vienna approved the establishment of the
agricultural chair at the philosophical studies of the Ljubljana
lyceum in May 1815. In the first half of the 19th century, the
following professors held their lectures here: Karel Werner, Jožef
pl. Vest, Janez Kersnik (Krstnik), Anton Schubert, Dr Jožef Orel
and Dragotin (Karel) Dežman. At their lectures, they used the
textbook, written by the Vienna University Professor Leopold
Trautmann: Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zum
Studium der Landwirtschaftslehre, and the textbook by Janez
Burger: Lehrbuch der Landwirtschaftslehre, as well as their own
notes on agriculture.
The objective of the lectures at the agricultural chair of the
philosophical studies of the Ljubljana lyceum was not to educate
agricultural experts, since these were being educated by the
agricultural chairs at the proper universities, but rather to
provide knowledge on the basic notions of agriculture to the
students who, in addition to their basic profession, also intended
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ZUSAMMENFASSUNG
Ljubljanaer vormodernes Hochschulstudium der
Biotechnik (Landwirtschaft) im 18. und 19. Jahrhundert

Jože Ciperle
Studenten lediglich das Wissen über die Grundbegriffe der
Landwirtschaft zu bieten, die neben der Ausübung ihres
Grundberufes die Absicht hatten, sich ferner mit der

Im europäischen Raum traten die ersten Universitätslehrstühle

Landwirtschaft zu beschäftigen. Das Studium basierte auf

für Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in

Naturwissenschaften und war nach dem Musterhof mit der

Erscheinung. In der österreichischen Monarchie wurden an den

landwirtschaftlichen Technik und Praxis verbunden. Laut seinem

Universitäten jedoch die ersten Lehrstühle für Landwirtschaft in

Inhalt und Umfang war dieses jedoch ziemlich bescheiden und

der Mitte und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

eher auf die Biologiekunde der landwirtschaftlichen

errichtet. Im Jahr 1767 wurde in Ljubljana die „Gesellschaft für

Pflanzenarten als auch die Anbautechnik ausgerichtet.

Landwirtschaft und nützliche Kunst“ gegründet, wie die spätere
Krainer Landwirtschafts-Gesellschaft (”kaiserl. königl.
Landwirthschafts-Gesellschaft in Krain”) damals hieß, die sich
beim philosophischen Studium der Ljubljanaer Jesuiten um die
Errichtung eines öffentlich theoretischen und praktischen
Lehrstuhls für Landwirtschaft bemühte. Die Kaiserin Maria
Theresia kam dem Vorschlag im Jahr 1771 nach. Janez Krstnik
Pogrietschnig, Professor der Moraltheologie, wurde zum
Professor ernannt, jedoch ist nicht bekannt, dass dieser in
Ljubljana mit den Vorlesungen begonnen hätte. Darauf wurde
Janez Napomuk Giell, ebenfalls Mitglied des im Jahr 1773
aufgelösten Jesuitenordens, ernannt. Professor Giell verstand
es jedoch offensichtlich nicht das Interesse der Studenten für
sein Lehrfach zu erwecken. Im Jahr 1780 schaffte die Wiener
Hofkanzlei den Ljubljanaer Lehrstuhl für Landwirtschaft ab,
Professor Giell ging jedoch als Kaplan in die Wiener Neustadt.
Nach dem Abzug der Franzosen und der Auflösung der
Illyrischen Provinzen bewilligte die Studienhofkommision in
Wien im Mai 1815 die Gründung eines Lehrstuhls für
Landwirtschaft beim Philosophiestudium des Ljubljanaer
Lyzeums. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hielten die
Professoren Karel Werner, Jožef Vest, Janez Kersnik (Krstnik),
Anton Schubert, Dr. Jožef Orel und Dragotin (Karel) Dežman hier
Vorlesungen. Bei den Vorlesungen verwendeten diese das
Lehrbuch des Professors an der Wiener Universität Leopold
Trautmann: Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zum
Studium der Landwirtschaftslehre und das Lehrbuch von Janez
Burger: Lehrbuch der Landwirtschaftslehre, jedoch auch seine
Notizen über die Landwirtschaft. Die Vorlesungen am
Lehrstuhl für Landwirtschaft des Philosophiestudiums des
Ljubljanaer Lyzeums hatten nicht die Erziehung von
Landwirtschaftsexperten zum Ziel, diese erzogen die Lehrstühle
für Landwirtschaft an den richtigen Universitäten, sondern den
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BIOTEHNIŠKA FAKULTETA SKOZI ČAS IN PROSTOR
Ustanovitev Agronomske fakultete leta 1947

Tatjana Dekleva

Jože Levstik. 7. junija 1947 je bila imenovana komisija, ki naj bi

Takoj po zadnjih vojaških operacijah v letu 1945 je slovensko

izbrala matičarje za organizacijo bodoče kmetijske fakultete.

vodstvo pripravilo načrt povojne obnove. Med prednostne

Člani komisije so bili: prof. dr. Anton Melik, rektor Univerze v

gospodarske naloge sta bili uvrščeni tudi mehanizacija

Ljubljani, prof. inž. Vid Nonveje, direktor Zveznega zavoda za

kmetijstva ter povečanje pridelave in

prireje.1

Kmetje so zemljo

zaščito rastlin, dr. Dobroslav Todorović, redni profesor na

še vedno obdelovali tako kot pred vojno, na tradicionalen način:

kmetijsko-gozdarski fakulteti univerze v Beogradu, dr. Alojz

skoraj brez mehanizacije, tehnološko zaostalo in s premalo

Tavčar, redni profesor na kmetijsko-gozdarski fakulteti univerze

kmetijskega orodja. Vzrok slabega stanja v kmetijstvu so že

v Zagrebu, ing. Alfonz Pirc, načelnik oddelka za melioracije

pred vojno videli tudi v nezadostni uporabi moderne znanosti in

Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, in dr. Svetozar Ilešič,

tehnike v tej gospodarski panogi, poleg tega pa je bila v

izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.4

kmetijstvu povzročena sorazmerno velika vojna škoda.

Komisija, ki se je sestala 20 junija, se je pri iskanju kadrov za

Kmetijska produkcija je šele v letu 1948 dosegla predvojno

strokovne predmete lahko naslonila na osebje Ministrstva za

raven.2

Za napredek kmetijstva je bilo potrebno ustvariti

znanstveno podlago in usposobiti visokokvalificirane
strokovnjake. Kmetijski strokovnjaki so se v obdobju med
obema vojnama in v prvih povojnih letih šolali na agronomskih
fakultetah v Beogradu, predvsem pa v Zagrebu, ki sta bili po
vojni prenatrpani, saj je bilo samo v letu 1946 na zagrebški
agronomski fakulteti vpisanih 150 slušateljev iz Slovenije.
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo se je zavedalo potrebe
po ustanovitvi agronomske fakultete tudi v Ljubljani. O tem so
razpravljali že med vojno leta 1944 pri predsedstvu SNOS na
Rogu, in sicer na bazi 80, kjer je bil odsek za gospodarstvo.
Agronomi, gozdarji in veterinarji so sklenili, da bodo po
osvoboditvi vložili vse svoje sile v ustanovitev ustrezne fakultete
na univerzi v Ljubljani. Leta 1946 je minister za kmetijstvo inž.
Jože Levstik s pristankom Zveznega ministrstva za kmetijstvo in
gozdarstvo ter ob soglasju Komiteja za šole in znanost pri vladi
FLRJ začel s pripravami za njeno ustanovitev. Poudarjeno je bilo,
da je potrebno izobraziti kadre, ki bodo ustrezali specifičnim
naravnim razmeram v Sloveniji in razvijali panoge, ki v ostalih

Prof. dipl. inž. Alfonz Pirc, prvi dekan Agronomske fakultete.
(Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
1947 - 1967.)

predelih države niso bile tako razvite (vinarstvo, sadjarstvo,

kmetijstvo in gozdarstvo LRS ter njegovih ustanov, zlasti na

vrtnarstvo in pašništvo).3

Kmetijski znanstveni zavod. Matičarji novoustanovljene

»Uredbo o ustanovitvi agronomske fakultete na univerzi v

Agronomske fakultete - prvi trije redni profesorji, ki jih je

Ljubljani« je dne 8. maja 1947 podpisal predsednik vlade LRS

komisija izbrala, univerzitetni senat pa na seji 30. junija 1947

Miha Marinko, sopodpisala pa sta jo tedanja ministrica za

soglasno potrdil, so postali: Alfonz Pirc, član komisije, ki je bil

prosveto Lidija Šentjurc in minister za kmetijstvo in gozdarstvo

hkrati imenovan tudi za dekana, dr. ing. Bogdan Vovk, direktor

1 Prinčič J., Obnova. V: Slovenska novejša zgodovina 1848 - 1992, 869-870.
2

Sadar, direktor Glavne uprave državnih posestev v Ljubljani, ki je

Kmetijskega znanstvenega zavoda v Ljubljani, in inž. Vinko
Čepič Z., Kmetijska politika in kmetijstvo.V: Slovenska novejša zgodovina
1848 - 1992, 890.
Zgodovinski arhiv in muzej Univerze (ZAMU) IV - 197, Pirc A., Poročilo o
ustanovitvi agronomske fakultete.
4 Prav tam.
3
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bil imenovan za prodekana. Na naslednji seji 24. septembra je bil
za rednega profesorja za predmet anatomija in fiziologija
domačih živali, patologija domačih živali in zoologija potrjen dr.

Franc Zavrnik, šef Veterinarskega raziskovalnega zavoda v

začela redna predavanja za prvi letnik agronomov. 11. oktobra

Ljubljani, izredni profesor za predmet organizacija kmetijske

dopoldne je v Zbornični dvorani rektor Univerze v Ljubljani dr.

proizvodnje, računovodstvo in taksacija ter statistika je postal

Anton Melik slovesno odprl novo Agronomsko fakulteto.

ing. Rudolf Turk, šef Kmetijskega raziskovalnega zavoda. Učni

Fakulteta je za svoje potrebe dobila na razpolago državno

kader za splošne predmete je fakulteta dopolnila s sodelavci

posestvo Bokalce v bližini Ljubljane, ki

naj bi služilo kot

drugih fakultet Univerze v Ljubljani.5

demonstrativno učno in poskusno posestvo, v nedograjeni

Organizacija Agronomske fakultete ni bila lahka naloga, saj so

zgradbi pa naj bi se po obnovi naselila fakulteta. Poseben

imeli matičarji na voljo le malo časa. Poleg njih je bilo v letu 1947

fakultetni odbor je izdelal gradbeni program, po katerem bi bila

odprto le delovno mesto sekretarja fakultete, ki ga je zasedel

poleg osrednje fakultetne stavbe na posestvu zgrajena še

Zoran Lapajne. Pri premostitvi prvih težav, ko ni bilo na

študentski dom in menza. Investicijska sredstva je namenilo

razpolago ne prostorov za učilnice, ne laboratorijev, ne učnih

Ministrstvo za kmetijstvo. Gradbena dela so se začela takoj v

pripomočkov, mu je bilo v veliko pomoč osebje oddelka za

poletju 1947, vendar zaradi obsežnosti projekta niso potekala

melioracije pri Kmetijskem inštitutu, katerega načelnik je bil do

tako hitro, kot so se večale potrebe fakultete, ki je v študijskem

tedaj dekan Pirc. Univerza v letu 1947 ni planirala v svojem

letu 1948/49 odpirala drugi letnik. V začetku leta 1949 je bilo z

proračunu sredstev za novoustanovljeno fakulteto, zato je

uredbo Ministrstva za kmetijstvo LRS Kmetijsko gospodarstvo

finančna sredstva priskrbelo Ministrstvo za kmetijstvo.6 Bolj kot

Bokalce izročeno v upravljanje fakulteti, vendar je ta zaradi

finančna sredstva je težave povzročal material, ki ga v povojnih

oddaljenosti od mesta in drugih težav kasneje od te lokacije

letih ni bilo ali pa ni ustrezal učnim potrebam fakultet. Z izredno

odstopila. Vzporedno z deli na Bokalcih so poleti 1947 potekale

iznajdljivostjo in požrtvovalnostjo predavateljskega in
administrativnega kadra je bila organizacija nove fakultete
uspešno izvedena do te mere, da so se 6. oktobra 1947 lahko

Hacquetova ulica s poslopjem Kmetijskega znanstvenega zavoda in zavodovim stanovanjskim
poslopjem v katerih je dobila novoustanovljena fakulteta svoje prve prostore.
(Fototeka ZAMU.)

5 ZAMU IV, Zapisniki sej, knjiga 8, Zapisnik seje Univerzitetnega senata z dne
6

24. septembra 1947.
Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1967,
89-90.
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16

Fotoreportaža z Bokalc po ustanovitvi Agronomske fakultete in dodelitvi posestva za študijske
namene fakultete. (Tovariš, št. 45, 1947.)

tudi investicije za ureditev začasnih laboratorijev in predavalnic
v

Ljubljani.7

fakultetnega učitelja, trajal pa je tri glavne počitnice. Prva praksa

Da je lahko začela s poukom, je Agronomska

je bila organizirana leta 1948 na Državnem kmetijskem posestvu

fakulteta vzela v najem predavalnico v Alojzijevišču na Poljanski

Rakičan, naslednji dve pa na Kočevskem in v okolici Gorice.

cesti. Pohištvo zanjo je odstopil tedanji dekan Filozofske

Zaradi velikega števila študentov meščanskega porekla, ki so se

fakultete. Za kemični laboratorij ji je prostore odstopil Kmetijski

na praksi seznanili le z delom v poletnih mesecih, spoznati pa bi

inštitut na Hacquetovi ulici št. 2, ki ji je v naslednjih letih dodelil

morali celoten proizvodni proces, je prišlo do spremembe.

še več prostorov v inštitutski stanovanjski stavbi na Haquetovi

Namesto počitniške je bila uvedena semestrska praksa, ki je

št. 4, kjer je imel prostore tudi dekanat.8

trajala celo vegetacijsko dobo od marca do oktobra, študentje
pa so jo opravljali skupinsko ali posamezno na bolje organiziranih

Prvi učni načrt

državnih posestvih. S to spremembo je pridobil le praktični pouk,

Naloga matičarjev je bila tudi pripraviti učni načrt študija

zato je bil v študijskem letu 1953/54 študij podaljšan za en

agronomije, ki bo ustrezal naravnim značilnostim Slovenije ter

semester: skupno je študent moral vpisati 9. semestrov.

sodobnim potrebam in zahtevam. Zagrebška fakulteta je imela

Devetsemestrski študij se je obdržal do študijskega leta

učni načrt po starem avstrijskem, beograjska pa po francoskem

1957/58, ko je Zakon o Univerzi v Ljubljani trajanje študija omejil

vzoru. Pri sestavi učnega načrta je ljubljanski pedagoški kader

na osem semestrov. Nov študijski načrt je zato ukinil semestrsko

vodilo načelo, naj » Agronomska fakulteta vzgoji agronoma, ki

prakso in uvedel le enomesečno počitniško prakso, ki so jo

bo pionir sodobne znanstvene miselnosti v kmetijski tehniki in ki

dopolnjevale eno- ali večdnevne terenske vaje. Študentje so

bo znal na podlagi te tehnike na družbeno pravičen način uvajati

počitniško prakso opravljali na posestvih, stiki s profesorji pa niso

nove - od sedanjih - višje oblike kmetijskih gospodarstev. Ta cilj

bili več tako močni, saj so praktikante kot

bo agronomska fakulteta dosegla, če bo nudila slušateljem

fakultetno izobraženi strokovnjaki iz kolektiva. Študentje so bili s

dobro naravoslovsko in temeljno strokovno izobrazbo s

6-urno delovno obveznostjo vključeni v kolektiv z istimi

mentorji vodili

poudarkom na živinorejo ter če bodo v študijskem načrtu močno

pravicami in dolžnostmi kot ostalo osebje, voditi pa so morali

zastopani predmeti iz politično-ekonomske, agronomsko-

dnevnik počitniške prakse. V študijskem letu 1959/60 se je dotlej

ekonomske

enoten študijski sistem v sedmem semestru usmeril po

skupine

ter

iz

mehanizacije

kmetijske

proizvodnje.«9

proizvodnih panogah. Načrt je predvideval 10 študijskih skupin,

Na predlog dekana Pirca je bil na seji univerzitetnega sveta 24.

od katerih jih je bilo realiziranih le sedem. Ta sistem je trajal le

septembra 1947 potrjen pravilnik in učni načrt, sestavljen na

7 ZAMU IV - 197, Poročilo o gradnjah agronomske fakultete.
8
ZAMU IX - 3, Poročilo o prostorih Agronomske fakultete.
9

podlagi izkušenj drugih fakultet in ob upoštevanju mnenj

ZAMU IV - 197, Pirc A., Poročilo o ustanovitvi agronomske fakultete.

Komiteja za visoke šole in znanost pri vladi FLRJ v Beogradu. Prvi
študijski načrt je bil okvirnega značaja, saj ga je kolektiv
fakultete moral pozneje še izpopolnjevati in prilagajati
potrebam. Pri tem je bila ljubljanska fakulteta naprednejša od
starejših fakultet v državi, saj je vpeljala nove predmete:
matematiko, metodiko raziskovalnega dela in urejanje
kmetijskega prostora. Pomembna novost študijskega programa
je bila v primerjavi z drugimi agronomskimi fakultetami tudi
uvedba diplomskega dela, ki ga je moral pripraviti in zagovarjati
vsak diplomant. Prvi študijski načrt je obsegal osemsemestrski
študij 50-ih obveznih predmetov, vaje v laboratorijih in
seminarjih ter počitniško prakso v proizvodnji.

Pouk v

proizvodnji je bil najprej organiziran za vse študente obvezno
skupaj na istem delovnem mestu in pod neposrednim nadzorom

Študentje so se s praktičnim delom seznanjali tudi na eno- ali večdnevnih terenskih vajah.
Na sliki: terenske vaje iz vinogradništva in sadjarstva na posestvu Kapela pri Gornji Radgoni s
prof. dr. Francetom Adamičem in prof. ing. Milanom Veseličem.
(Privatni arhiv Stanka Dolenška.)
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Študentje prve generacije na praksi v Rakičanu.
(Arhiv študentov I. generacije Agronomske fakultete.)

eno leto, saj je bilo že v naslednjem študijskem letu treba na
osnovi priporočil zvezne skupščine univerzitetni študij
preosnovati. Po novih določilih študij ni smel trajati več kot štiri
leta, uveden je bil stopenjski študij, vsaka stopnja naj bi dala
zaključeno znanje, da bo diplomant prve stopnje že uporaben v
proizvodnji. S študijskim letom 1960/61, ko so se uveljavila
načela novega zakona, se je moral študent že ob vpisu odločiti
za smer študija.10
Agronomska in gozdarska fakulteta v Ljubljani
1949 - 1953
13. avgusta 1949 je Vlada Ljudske republike Slovenije na

Lesen provizorij, zgrajen v letu 1950 na Hacquetovi ulici, je bil začasna rešitev prostorske
stiske po ustanovitvi Gozdarskega oddelka. (Fototeka ZAMU.)

predlog ministra za gozdarstvo in lesno industrijo ter ministra za
kmetijstvo izdala »Uredbo o razširitvi agronomske fakultete v
Ljubljani«11 in z njo ustanovila Gozdarski oddelek. Razširjena
ustanova je bila poimenovana v Agronomsko in gozdarsko
fakulteto. Matičarja Gozdarskega oddelka sta na predlog
Ministrstva za gozdarstvo postala dipl. ing. Franjo Sevnik,
direktor Gozdarskega inštituta, in višji gozdarski inženir
Stanislav Sotošek. Matičarjema je uspelo ob pomoči
Agronomskega oddelka, ostalih fakultetnih sodelavcev ter
vodilnih gozdarskih strokovnjakov pripraviti osnovo za otvoritev
oddelka in vpis prve generacije študentov v študijskem letu
1949/50. Prvi študijski program je bil sestavljen predvsem na
podlagi izkušenj drugih gozdarskih fakultet.

Poslopje na Krekovem trgu št. 1, ki ga je fakulteta dobila v letu 1951 v zamenjavo za
provizorij na Hacquetovi ulici. V naslednjih letih je bilo poslopje postopoma obnovljeno in je
profesorjem ter študentom omogočilo boljše pogoje dela. (Fototeka ZAMU.)

Prostorsko stisko, nastalo po ustanovitvi Gozdarskega oddelka,
je poskušalo rešiti Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo,
ki je odobrilo gradnjo dveh lesenih enonadstropnih provizorijev
za glavnim poslopjem Kmetijskega znanstvenega zavoda in kot
prispevek k ustanavljanju Gozdarskega oddelka dodelilo lesene
elemente zanju. Zgrajen pa je bil le eden leta 1950, ki ni zadostil
potrebam razvijajoče se fakultete. Za Gozdarski oddelek je
Fakulteta najela še eno predavalnico v Alojzijevišču. Prostorska
problematika se je začasno izboljšala, ko je v zameno za lesen
provizorij fakulteta v letu 1951 dobila poslopje na Krekovem
trgu 1. Stara stavba na Krekovem trgu, ki je bila ob prevzemu v
slabem stanju in ne povsem primerna za potrebe fakultete, je
bila v naslednjih letih postopoma prenovljena. Fakulteta je
združila predavalnice, laboratorije in druge prostore v enem
poslopju, pridobila je prostore za najnujnejše nove laboratorije
in omogočila boljše delovne pogoje univerzitetnim učiteljem
in študentom.12
Oktobra 1949 je bil sprejet Zakon o ureditvi visokih šol v Ljudski

Absolventski večer 3. generacije študentov agronomije 1955. leta. V prvi vrsti med
absolventkami sedijo profesorji: dr. Bogdan Vovk (četrti od leve), Vinko Sadar, Ivan Jelačin,
Franček Kovačec. (Privatni arhiv Julije Smole.)

10

Sadar V., Ob dvajsetletnici agronomskega študija na ljubljanski univerzi.
V: Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1967,
46-48.
11 Uradni list LRS št. 25, 16.8.1949.
12 Pirc A., Deset let Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v
Ljubljani. V: Deset let Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo
Univerze v Ljubljani 1947 - 1957, 9.
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republiki Sloveniji,13 ki je Univerzo okrnil na štiri fakultete,
ustanovljeni sta bili dve samostojni visoki šoli s po štirimi
fakultetami, Agronomska in gozdarska fakulteta ter Teološka
fakulteta pa sta postali samostojni. Na osnovi tega zakona je
vlada LRS 23. decembra 1949 izdala »Uredbo o ustanovitvi,
ureditvi in delu samostojne agronomske in gozdarske fakultete v
Ljubljani«.14
Ta sprememba je prinesla reorganizacijo administrativnega
poslovanja na fakulteti, saj je bila do tedaj pravna oseba
Univerza, kjer je obstajala skupna kvestura za vse fakultete, kjer
Slavnostni govor prof. dr. Staneta Valentinčiča, predstojnika oddelka za veterinarstvo, ob
slovesni otvoritvi oddelka v univerzitetni Zbornični dvorani 3. novembra 1956.
(Fototeka ZAMU.)

so se študentje vpisovali, skupno je bilo tudi računovodstvo in
personalna služba, ki je posredovala izvolitve in nastavitve vsega
osebja ministru za prosveto v potrditev in izdajo odločb. Po
uveljavitvi uredbe, s katero je Agronomska in gozdarska
fakulteta postala samostojna fakulteta, je ta imela do začetka
študijskega leta 1954/55, ko je bila z odlokom15 ponovno
vključena v Univerzo, lastno računovodsko in materialno službo,
kvesturo in personalno službo.16 Kljub temu je tudi v obdobju
samostojnosti z Univerzo obdržala tesne stike, saj je imela dva
svoja zastopnika kot zunanja člana v univerzitetnem svetu oz.
univerzitetnem senatu ter zastopnike v univerzitetnih komisijah.
Fakulteta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo
1953 - 1961

Zagovor prvega doktorata na fakulteti. 9. januarja 1960 je Franc Ločniškar obranil doktorat s
področja agronomskih znanosti. (Fototeka ZAMU.)

Prizadevanja za študij veterinarstva v Ljubljani so trajala več kot
sto let, preden je prišlo do njegove organizacije v okviru
ljubljanske univerze. Republiški izvršni svet je 12. junija 1953
izdal uredbo,18 s katero je bil na samostojni Agronomski in
gozdarski fakulteti ustanovljen njen tretji oddelek - oddelek za
veterinarstvo, fakulteta pa je dobila naziv Fakulteta za
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo.

Kot matičarji so s

pripravami za začetek delovanja oddelka začeli prof. dr. Fran
Zavrnik, redni profesor na Agronomski in gozdarski fakulteti, dr.
Albin Sedej, veterinarski svetnik pri republiškem veterinarskem
inšpektoratu, dr. Marjan Pavšič, direktor Veterinarskega
13 Uradni list LRS, št. 33, 25.10.1949.
14 Uradni list LRS, št. 39, 27.12.1949.
15 Odlok o vključitvi visokih šol in samostojne fakultete za agronomijo,

gozdarstvo in veterinarstvo v univerzo v Ljubljani, Uradni list LRS, št. 38,
30.9.1954.

16 Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1967,

znanstvenega zavoda, in dr. Stane Valentinčič, znanstveni
sodelavec na Fakulteti za agronomijo gozdarstvo in
veterinarstvo. Matičarji

so ob poznavanju ustroja starejših

jugoslovanskih ter nekaterih tujih veterinarskih fakultet in ob

89-90.

upoštevanju možnosti, ki jih je ponujal slovenski prostor ter ob

fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1967, 10.

pomoči oddelkov fakultete in Veterinarskega znanstvenega

fakultete v Ljubljani, Uradni list LRS št.19, 18.6.1953.

zavoda začrtali ustroj Veterinarskega oddelka. Ustanovitev

17 Sadar V., Dvajset let Biotehniške fakultete. V: Spominski zbornik Biotehniške
18 Uredba o razširitvi in preimenovanju samostojne agronomske in gozdarske
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Veterinarskega oddelka je bila v organizacijskem pogledu za
fakulteto lažja, saj so priprave tekle tri leta, preden se je v
študijskem letu 1956/57 vpisala prva generacija študentov.19
Zaradi hitrega razvoja prvih dveh oddelkov in po začetku dela
Veterinarskega oddelka fakultetno poslopje na Krekovem trgu ni
več zadoščalo za najosnovnejše potrebe fakultete. V letu 1957
so se štirje inštituti Gozdarskega oddelka preselil v takrat
dograjeno poslopje Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo
na Večni poti. Veterinarski oddelek je pričel s poukom v
predavalnicah na Krekovem trgu, v prostorih veterinarskega
zavoda in srednje veterinarske šole, leta 1959 pa so mu bili
dodeljeni prostori Centralne veterinarske bolnice v Mestnem

Zagovor diplome na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo 12. marca 1960. Od
leve sedijo profesorji: Jože Levstik, Ivan Jelačin, Rudolf Turk in Oton Muck.
(Arhiv I. generacije študentov Agronomske fakultete.)

logu. Že v letu 1958 je oddelek začel s pripravami za zgraditev
novih poslopij ob Gerbičevi ulici, kjer naj bi bilo osrednje
veterinarsko učno središče. V letih 1960 in 1962 sta bila
zgrajena dva paviljona, s katerima je oddelek pridobil osnovne
učne prostore. V poslopju na Krekovem trgu je ostal Agronomski
oddelek in ustanove skupne vsem trem oddelkom.20
Biotehniška fakulteta 1961
Petdeseta leta prejšnjega stoletja so v razvoju ljubljanske
univerze pomenila obdobje nenehnih reorganizacij. Fakultete so
se z zakoni in odloki razdruževale in ponovno združevale v
nove enote. V začetku šestdesetih let se je oblikovala
nova organizacija ljubljanske univerze, ki se je z manjšimi

Študentke biologije se pripravljajo na izpit iz botanike v ljubljanskem Botaničnem vrtu leta
1957. (Privatni arhiv Marjane Tratnik Pokovec.)

spremembami obdržala do srede sedemdesetih let. V tem
obdobju se je hitro razvijala tudi Fakulteta za agronomijo,
gozdarstvo in veterinarstvo ter oblikovala strukturo, ki se je
obdržala do leta 1990, ko se je izločil oddelek za veterinarstvo.
Začetki univerzitetnega študija biologije segajo v leto 1919, ko
sta bila na Filozofski fakulteti ustanovljena Botanični in Zoološki
inštitut. Novoustanovljeni ljubljanski univerzi je pripadel tudi
Botanični vrt, ki ga je izročila v upravljanje Botaničnemu
inštitutu. Po ustanovitvi Antropološkega inštituta v letu 1947 se
je na Filozofski fakulteti oblikoval Oddelek za biologijo. Po letu
1949 je oddelek spadal pod Prirodoslovno-matematično
fakulteto, od leta 1954 pod Prirodoslovno-matematičnofilozofsko fakulteto in po letu 1957 pod Naravoslovno fakulteto.
Z zakonom o preosnovanju nekaterih fakultet Univerze v
Ljubljani21 je bila leta 1960 razformirana tudi Naravoslovna
fakulteta, njen Biološki oddelek pa je prišel pod Fakulteto za
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. Z oddelkom za

V laboratoriju za tehnologijo mesa, desno stoji dr. Franc Bučar, v ozadju redni profesor za
živinorejo in sladkovodno ribištvo Ivan Jelačin leta 1969. (Fototeka ZAMU.)

19 Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani 1919 - 1969, 557.
20 Razvoj fakultete v luči investicij. V: Spominski zbornik Biotehniške fakultete

Univerze v Ljubljani 1947 - 1967, 93-102.

21 Uradni list LRS št. 23, 7.7.1960.
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biologijo je v okvir fakultete prišel tudi Botanični vrt. Junija 1961

prostori na primernem mestu, kjer ne bi bil prostor le za zgradbe,

se je Biološki oddelek, ki je že pripadal novi fakulteti, preselil iz

temveč tudi za študij in znanstveno delo v naravnih razmerah.

Deželnega dvorca v nove prostore Filozofske fakultete na

Prva možna lokacija fakultetnega središča je bila na Bokalcih,

Aškerčevi cesti, njegovi laboratoriji in predavalnice pa so bili

kjer je bilo poleg stare graščine in nedokončane predvojne

raztreseni po Ljubljani. Novo ime, ki ga je fakulteta po razširitvi

novogradnje tudi obsežno, v poljedelstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo

potrebovala, je našla v osnovi, ki je skupna vsem oddelkom-

in živinorejo usmerjeno posestvo. Fakulteta je

biosa (preučevanje živih bitij): z Zakonom o preimenovanju

posestvo dobila v upravljanje, vendar se je kasneje izkazalo za

nekaterih fakultet v sestavu Univerze v Ljubljani22 je bila

neprimerno, zato se mu je odpovedala. Študentje so praktični del

poimenovana v Biotehniško fakulteto.

pouka opravljali na različnih posestvih po Sloveniji, od katerih so

leta 1949

S priključitvijo Biološkega oddelka se je fakulteta razširila

bila nekatera v upravljanju fakultete. V letu 1953 so bila v upravi

navzven, intenzivno pa se je razvijala tudi navznoter. Zaradi

fakultete agronomska posestva Pšata z obrati Jable, Križ,

potreb po strokovnjakih živilske stroke in zanimanja kandidatov

Arboretum Agronomske in gozdarske fakultete - Volčji potok,

je bil tovrstni študij organiziran v letu 1961, in sicer najprej kot

Splošno kmetijsko gospodarstvo Nova Gorica ter gozdarsko

smer na Agronomskem oddelku, leta 1965 pa kot enoten študij

posestvo »Silva«, gozdno in lesno gospodarstvo Agronomske in

na samostojnem Živilsko tehnološkem oddelku, petem v tedanji

gozdarske fakultete, ki so ga sestavljale gozdne uprave

strukturi Biotehniške fakultete. Leta 1960 je bila na

Kamniška Bistrica in Velika Nedelja ter lesno-industrijski obrat z

Agronomskem oddelku vpeljana študijska smer iz živinoreje. Za

žago Stahovica.24

raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo je fakulteta leta

Fakulteta si je še naprej prizadevala pridobiti prostor, na katerem

1961 skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije ustanovila

bi lahko zgradila učne objekte za vse oddelke. V drugi polovici

Kmetijski poskusni center Jable. V letu 1975 so katedre, ki so do

petdesetih let se je neuspešno potegovala za lokaciji v Šentvidu

takrat delovale kot Raziskovalna postaja Rodica, pri

in ob Dečkovi cesti za Bežigradom. Gozdarski oddelek je že leta

Agronomskem oddelku Biotehniške fakultete s samoupravnim

1956 začel pripravljati investicijski program za nov učni objekt ob

sporazumom oblikovale Živinorejski oddelek.23

V študijskih

Večni poti. Tudi ta naj bi bil provizorij, saj za zidavo novih poslopij

programih agronomije so že od leta 1950 obravnavali probleme

za vse tri oddelke takrat ni bilo možnosti. Ob koncu 1956. leta je

urejanja krajine in varstva narave. Leta 1972 je bil uveden

gradbena komisija predlagala, naj bi bile vse novogradnje del

najprej podiplomski in leta 1976 še enovit interdisciplinarni

celote trajnega objekta in ne več provizoriji. Ko se je za nadaljnji

študij krajinske arhitekture. Leta 1974 se je Agronomskemu

razvoj Veterinarskega oddelka našla možnost v Gerbičevi ulici, se

oddelku pridružil leta 1946 ustanovljeni Zavod za sadjarstvo

je kot primeren prostor za Agronomski, Gozdarski in Živilsko

Maribor. Pri študiju gozdarstva je bila v študijskem letu 1962/63

tehnološki oddelek pokazala lokacija pod Rožnikom ob potoku

v tretjem letniku ločena lesarska smer, leta 1968 pa je postal

Glinščici. Prostorska razsežnost je omogočala oblikovanje

študij lesarstva samostojen. Nastal je Gozdarsko-lesarski

fakultetnega središča, ki naj bi združevalo poslopja z učnimi

oddelek, ki se je leta 1975 razdelil na dva samostojna oddelka:

prostori ter laboratorijskimi polji. Posebnega pomena je bila ta

Gozdarskega in Lesarskega.

lokacija po vključitvi Biološkega oddelka, ki bi pod Rožnikom v

Biotehniško središče pod Rožnikom

središča je bila tudi dokaj blizu Veterinarskemu oddelku in

Na hitro prirejeni in za silo opremljeni prostori v katerih so prvi

drugim fakultetam ob Tržaški cesti ter Študentskemu naselju.

fakultetni učitelji opravljali pionirsko pedagoško delo, so bili

Poleti 1958 je bil izdelan investicijski program izgradnje Fakultete

soseski Živalskega vrta razvil nov Botanični vrt. Lokacija novega

začasna rešitev, že ob ustanovitvi fakultete je bila dolgoročna

za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. V letu 1961 je bilo

skrb namenjena tudi zidavi novih poslopij s sodobnimi učnimi

na novi lokaciji dograjeno poslopje Gozdarskega oddelka. Jeseni
1962 so bili izdelani in potrjeni glavni projekti za agronomske

22 Uradni list LRS št. 26 z dne 12.10.1961.
23
Letno poročilo Univerze za študijsko leto 1975-1976, 102.
24 ZAMU IX - 31, Dopis 7.5.1953.
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objekte. Po programu naj bi bila prva dva paviljona dokončana
do jeseni 1964, vendar so bila dela zaradi pomanjkanja finančnih

sredstev v letu 1965 ustavljena. V naslednjih letih je gradnja
počasi napredovala. V oktobru 1969. leta je bil slovesno odprt
prvi objekt agronomskega in živilsko tehnološkega oddelka.
Premoženje je fakulteta pridobila v letu 1967, ko ji je bila
dodeljena

Višja gospodinjska šola v Grobljah, ki jo je

organizirala kot raziskovalno postajo Rodica za pokrivanje
potreb živinoreje, prehrane živali in tehnologije mesa.
sprejemu

posesti je izjavila, da ne odstopa od

Ob

koncepta

izgradnje celotne fakultete v novem središču pod Rožnikom,
postaja Rodica da je le začasna rešitev.25 Septembra 1970 je
Biotehniška fakulteta na poziv rektorata pripravila dolgoročni

Poslopje Gozdarskega oddelka dograjeno 1961. leta. (Fototeka ZAMU.)

program investicij za zgraditev fakultetnih poslopij v obdobju
1971 do 1980. Program je zajemal dokončanje poslopij, ki so že
bila v delu, in šest novogradenj. Od obsežnega programa je bila
v naslednjih letih zaključena le gradnja na objektu za
»poljedelstvo in žlahtnjenje«, za katero sta Agronomski in
Živilsko tehnološki oddelek sprožila obsežno akcijo, v kateri je
sodelovala Gospodarska zbornica Slovenije. Oktobra 1977 je bil
ob proslavah 30-letnice študija biotehniških ved drugi paviljon
svečano odprt.
Obdobje ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let je
zaznamovala prostorska rast na izbrani lokaciji pod Rožnikom.

Poslopje Oddelka za lesarstvo. (Biotehniška fakulteta)

Lesarji so leta 1985 dokončali prvo fazo izgradnje lesarskega
središča - pedagoško stavbo.26 V letu 1988 je bila prodana
matična stavba na Krekovem trgu v zamenjavo za 2400 m2 v
Biotehniškem središču pod Rožnikom. Dograjen je bil južni
prizidek k objektu »poljedelstvo in žlahtnenje« kot nadomestna
gradnja za prejšnjo matično stavbo. S tem je bila v letu 1990, po
skoraj štirih desetletjih, omogočena preselitev skupnih služb iz
nje. Na novi lokaciji so se naselile posamezne katedre Oddelka
za agronomijo, predavalnice, laboratoriji ter prostori dekanata s
centralno knjižnico27 in Oddelek za krajinsko arhitekturo.

Vhodni objekt v Botanični vrt. (Oddelek za biologijo.)

Tega leta se je pričela tudi gradnja prostorov Oddelka za
biologijo ob Večni poti, za katerega so potekala prizadevanja 15
let.28 Uradna otvoritev Biološkega središča je bila v letu 1993.
Oddelek se je v nove prostore s treh lokacij (Aškerčeva 12,
Krekov trg 1 in Borštnikov trg 3) vselil postopno do leta 1995.29 S
preselitvijo Oddelka za biologijo je bila udejanjena želja zgraditi
fakultetno središče, ki jo je bilo zaznati od ustanovitve fakultete,
gradnja središča pa je potekala tri desetletja. Z izjemo Oddelka
za zootehniko, ki deluje na posestvu v Grobljah pri Domžalah, so
vsi ostali oddelki strnjeni na izbrani širši lokaciji pod Rožnikom.

25 Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1972, 155.
26

Strgar V., Prostorski razvoj in izgradnja Biotehniške fakultete. V: Spominski
zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 1982 - 1987, 54.

27 Kovač J., Prostorski razvoj Biotehniške fakultete. V: Vestnik Univerze Edvarda

Kardelja v Ljubljani, 18, 1988/89, 254-255.

28 Doljak D., Prostorski razvoj Biotehniške fakultete in gradnje v obdobju 1988

1992. V: Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
1988 - 1992, 69-71.
29 Kronologija izgradnje objekta Biološko središče (Potočnik Mira),
oktober 2007.
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Še vedno pa ostaja nerešeno vprašanje novega Botaničnega
vrta. Botanični vrt, odprt leta 1810, ki je poleg Narodne in
univerzitetne knjižnice najstarejša univerzitetna ustanova in
obenem najstarejša kulturno-naravoslovna ustanova z
neprekinjenim delovanjem na Slovenskem, potrebuje novo
lokacijo že več kot sto let. Zaradi prometnic in naselja, ki ga
obdajajo, ne more več normalno delovati kot pedagoškoraziskovalna ustanova.30 Nova lokacija je od leta 1966
predvidena v sklopu Biološkega središča. V letu 1997 je bil
dokončan zadnji objekt središča - vhodni objekt v Botanični vrt,
katerega sestavni del je raziskovalni rastlinjak. Gojitveni
rastlinjak je namenjen potrebam Botaničnega vrta.31
Študentje pri terenskem pouku traktorskega spravila lesa pri predmetu Pridobivanje lesa leta
2007. (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, pridobljeno 30.10.2007 s svetovnega
spleta: http//www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/framesetgozdarstvo.htm)

Biotehniška fakulteta ob šestdesetletnici
Profesor Vinko Sadar je ob dvajseti obletnici obstoja Biotehniške
fakultete, ki je takrat obsegala pet oddelkov, ugotovil, da je
»majhna univerza«, saj je združevala oddelke, ki so imeli v
drugih prestolnicah tedanje Jugoslavije status fakultet.32 Skoraj
četrt stoletja po tej ugotovitvi je status fakultete pridobil
Veterinarski oddelek, ki je bil s 1. januarjem 1990 organiziran kot
samostojna Veterinarska fakulteta, članica Univerze v Ljubljani.33
Ob šestdeseti obletnici ustanovitve Agronomske fakultete v
Ljubljani njeno moderno naslednico Biotehniško fakulteto, ki se
uvršča med večje fakultete, sestavlja sedem oddelkov.
ODDELEK ZA AGRONOMIJO - temeljni cilj matičnega oddelka

Alojz Drašler, izredni profesor za področje Krajinsko oblikovanje, s študenti pri risanju v naravi.
(Oddelek za krajinsko arhitekturo.)

fakultete je preučevanje in posredovanje znanja s področja
sonaravne pridelave kmetijskih rastlin za potrebe prebivalstva,
ohranjanje kultivirane krajine in razvoja podeželja.
ODDELEK ZA BIOLOGIJO odpira vrata v svet znanj o naravi in
življenju od molekulskega nivoja, prek nivoja celice do
organizmov in ekosistemov, vzgaja interdisciplinarno miselnost
in se nadgrajuje z ostalimi naravoslovnimi vedami.
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE, v

30 Strgar V., Biološko središče v Ljubljani. V: Biološki vestnik 37/1989/3,

101-107.

31 Kronologija izgradnje objekta Biološko središče (Potočnik Mira),

oktober 2007.

razvoj gozdov ob hkratni zagotovitvi ekonomsko učinkovitega

fakultete Univerze v Ljubljani 1947 - 1967, 13.
Adamič F., Razvoj biotehniške fakultete, kronološki pregled. V: 50 let
Biotehniška fakulteta 1947 - 1997, 19.

gospodarjenja s potenciali gozda in gozdne krajine.

32 Sadar V., Dvajset let Biotehniške fakultete. V: Spominski zbornik Biotehniške
33
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okviru katerega poteka izobraževalno, znanstveno in strokovno
delo na področju gozdarstva si prizadeva za trajno vitalen

ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO, katerega poslanstvo

VIRI

je skrb za varstvo in razvoj slovenskih krajin, izobraževanje na
tem področju, jačanje krajinske arhitekture kot stroke ter

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze (ZAMU),

znanstvenoraziskovalno in umetniško delo v širokem razponu od

fond IX - Biotehniška fakulteta; fond IV - Rektorat

planiranja do krajinske tehnike in krajinskega oblikovanja.

(splošni spisi, zapisniki sej).

ODDELEK ZA LESARSTVO nadaljuje dolgotrajno tradicijo rabe

Arhiv Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BTF):

lesa na Slovenskem, tako da na temelju najsodobnejših dognanj

Zapisniki sej Fakultetnega sveta 1947 - 1960.

skrbi za uspešen razvoj lesnopredelovalne dejavnosti v Sloveniji.
Poslanstvo oddelkov Biotehniške fakultete, gradivo za proslavo
ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO raziskuje in posreduje vrhunsko

60-letnice BTF, Ljubljana, oktober 2007.

znanje s področja znanosti o reji domačih živali. Ob
tradicionalnih disciplinah so se oblikovale tudi raziskovalne in

Kronologija izgradnje objekta Biološko središče

pedagoške skupine s področja mikrobiologije, molekularne

(Potočnik Mira), Ljubljana, oktober 2007.

genetike, animalne biotehnologije, imunologije, bioekonomike,
funkcionalne hrane, reje družnih živali, sonaravne živinoreje in
informacijskih sistemov v kmetijstvu.
ODDELEK ZA ŽIVILSTVO, katerega poslanstvo je izobraževalno,
znanstvenoraziskovalno in strokovno delo na področju živilstva,
mikrobiologije in biotehnologije, poseben poudarek posveča
pripravi zdrave hrane, preučevanju tehnoloških postopkov v
zvezi s kontrolo kakovosti, tehnološki pripravi proizvodnje in
skrbi za varovanje okolja.34
Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani potekata tudi
dva medoddelčna študija: od 1993 mikrobiologija,
od 2004 biotehnologija.

34 Povzeto po Poslanstvo oddelkov BTF; gradivo za proslavo 60 - letnice BTF,

oktober 2007.
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ABSTRACT
The Government of the People’s Republic of Slovenia

Tatjana Dekleva
Sciences became a unit independent of the faculty, namely the

established the Faculty of Agronomy in the summer of 1947,

Veterinary Faculty. Seven departments remained at the

where the first generation of students enrolled already in the

Biotechnical Faculty: Agronomy Department, Biology

1947/48 academic year. The Faculty in organisational terms

Department, Forestry and Renewable Forest Resources

belonged to the University of Ljubljana, whereas the funds for

Department, Wood Science and Technology Department,

its establishment were provided by the Ministry of Agriculture

Landscape Architecture Department, Zoo Technical Department,

and Forestry. Its first premises were located in the then

and Food Science and Technology Department. There are also

Agricultural Scientific Institution on Hacquetova ulica and the

two interdepartmental studies carried out at the faculty:

lectures were held in the classroom on Poljanska cesta. The

biotechnology and microbiology.

learning estate used by the Faculty was the national estate of
Bokalce. The first study programme was of a framework
character, as it needed to be upgraded and adjusted several
times. An important part of the study programme was practical
training of students.
In 1949, the Government of the People’s Republic of Slovenia
expanded the Faculty of Agronomy by adding a Forestry
Department. The Faculty of Agronomy and Forestry, as it was
called after expansion, enrolled the first generation of students
in the academic year of 1949/50. In 1951, it moved from the
premises on Hacquetova ulica to the building on Krekov trg.
Thus, the problem of the lack of space was temporarily solved.
According to the provisions of the Higher Education Regulation
Act, the Faculty of Agronomy and Forestry became an
independent faculty in the spring 1950, but maintained close
contact with the University of Ljubljana. As the Faculty of
Agronomy, Forestry and Veterinarian Sciences it again joined
the University in the 1954/55 academic year.
On 12 June 1953, a third department—the Department of
Veterinarian Sciences - was established at the Faculty of
Agronomy and Forestry based on the Decree of the National
Executive Committee. The first students undertook veterinarian
studies in the 1956/57 academic year. Lectures were held at the
premises of the Animal Health Centre and of the Secondary
School of Veterinarian Sciences. In the early 1960s, two
pavilions were constructed along Gerbičeva ulica for the
Department of Veterinarian Sciences. In 1960, the Department
of Biology was included in the Faculty of Agronomy, Forestry and
Veterinarian Sciences. The Faculty, which was renamed to
Biotechnical Faculty, developed quickly over the next years also
internally. New departments were established and the faculty
centre was being built at the selected location under Rožnik
since the early 1960s. In 1990, the Department of Veterinarian
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ZUSAMMENFASSUNG

Tatjana Dekleva

Die Regierung der Volksrepublik Slowenien gründete im

Tierheilkunde. Die Fakultät, die zur Biotechnischen Fakultät

Sommer des Jahres 1947 die Agronomische Fakultät, die die

umbenannt wurde, entwickelte sich in den Folgejahren auch

erste Studentengeneration bereits im Studienjahr 1947/48

intern sehr schnell. Es wurden neue Abteilungen eingerichtet.

eintrug. Die Fakultät war organisatorisch in das System der

Auf dem gewählten Standort unterhalb des Rožnik errichtete

Universität Ljubljana eingebunden, die Finanzmittel für die

diese jedoch Anfang der Sechzigerjahre ein Fakultätszentrum.

Gründung steuerte jedoch das Ministerium für Landwirtschaft

Im Jahr 1990 wurde die Veterinärabteilung aus der Fakultät

und Forstwirtschaft bei. Die Fakultät erhielt die ersten Räume in

ausgegliedert und als eigenständige Veterinärfakultät

zwei Gebäuden des damaligen Landwirtschafts- und

organisiert. Im Rahmen der Biotechnischen Fakultät blieben

Forschungsamtes in der Straße „Hacquetova ulica“, die

sieben

Abteilungen

erhalten:

die

Abteilung

für

Vorlesungen fanden jedoch im Hörsaal in der Straße „Poljanska

Agrarwissenschaft, die Biologieabteilung, die Abteilung für

cesta“ statt. Als Lehrgut wurde der Fakultät das staatliche Gut

Forstwirtschaft und regenerative Quellen, die Abteilung für

Bokalce zugedacht. Der erste Studienplan besaß einen

Holzwirtschaft, die Abteilung für Landschaftsarchitektur, die

Rahmencharakter, da er wiederholt vervollständigt und

Abteilung

für

Zootechnik

und

die

Abteilung

für

angepasst werden musste. Ein bedeutender Teil des

Ernährungswissenschaft. An der Fakultät finden auch zwei

Studienplans war die Studentenerfahrung.

Studien der Zwischenbereiche statt: Biotechnologie und

Im Jahr 1949 erweiterte die Regierung der Volksrepublik

Mikrobiologie.

Slowenien

die

Agronomische

Fakultät

durch

eine

Forstabteilung. Die Agronomische und Forstwirtschaftliche
Fakultät, wie die Fakultät nach der Erweiterung hieß, trug die
erste Studentengeneration der Forstwirtschaft im Studienjahr
1949/50 ein. Im Jahr 1951 zog diese von den Gebäuden in der
Straße „Hacquetova ulica“ in das Gebäude in der Straße „Krekov
trg“. Dadurch war sie zeitweilig von dem räumlichen Druck
erlöst. Gemäß den Bestimmungen des Hochschulgesetzes
wurde die Agronomische und Forstwirtschaftliche Fakultät im
Frühjahr des Jahres 1950 eine eigenständige Fakultät, jedoch
behielt sie den engen Kontakt mit der Volkshochschule immer
noch bei. Als Fakultät für Agrarwissenschaft, Forstwirtschaft
und Tierheilkunde wurde sie mit dem Studienjahr 1954/55
erneut in die Universität eingebunden.
Am 12. Juni 1953 wurde in der Agronomischen und
Forstwirtschaftlichen Fakultät durch die Verordnung des
Republikanischen Exekutivrates deren dritte Abteilung
eingerichtet

die Abteilung für Tierheilkunde. Die ersten

Studenten trugen sich in der Veterinärabteilung im Studienjahr
1956/57 ein. Die Vorlesungen fanden in den Räumen des
Veterinäramtes, der höheren Veterinärschule statt. Anfang der
Sechzigerjahre wurden für die Veterinärabteilung zwei
zweckgemäße Pavillons an der Straße „Gerbičeva ulica“
errichtet.
Im Jahr 1960 kam die Biologieabteilung unter die Betreuung der
Fakultät für Agrarwissenschaft, Forstwirtschaft und
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Seznam razstavljenega gradiva

Jože Ciperle, Tatjana Dekleva

Razstavni panoji
LJUBLJANSKI PREDMODERNI ŠTUDIJ BIOTEHNIKE.
DRUGA POLOVICA 18. IN PRVA POLOVICA 19. STOLETJA.

Pismo študentov agronomije, na praksi v Rakičanu poleti 1949. leta.
(ZAMU, IX - 5.)

I.
Stavba nekdanjega ljubljanskega liceja, v kateri so bila v prvi polovici
19. stoletja neobvezna predavanja iz kmetijstva (poljedelstva).
(Narodni muzej Slovenije, Grafični kabinet, foto Tomaž Lauko.)

Študentje agronomije v Alojzijevišču. (Arhiv študentov I. generacije
Agronomske fakultete.)

Tloris drugega nadstropja liceja, kjer je bila v predmarčnem obdobju
poleg predavalnic rednega študija teologije, filozofije in prostorov
licejske knjižnice v skrajnem desnem delu tudi predavalnica za
neobvezne predmete, med drugimi tudi za poljedelstvo.
(Arhiv Republike Slovenije.)
Naslovnica in notranja stran Seznama javnih predavanj na c. k. liceju
v Ljubljani za šolsko leto 1819 (Verzeichniß der öffentlichen
Vorlesungen am k. k. Lyceum zu Laibach im Schuljahre 1819), na
kateri je kot predavatelj poljedelstva naveden profesor Karel Werner,
ki je v tem času poučeval po lastnih zapiskih.
(Narodni muzej Slovenije, knjižnica.)
Naslovnica učbenika za kmetijstvo dunajskega profesorja Leopolda
Trautmanna: Versuch einer wissenschaftlichen Anleitung zum
Studium der Landwirtschaft (Poizkus znanstvenega uvoda v študij
poljedelstva), ki sta ga profesorja Karel Werner in Jožef pl. Vest
poleg svojih zapiskov uporabljala pri predavanjih poljedelstva na
filozofskem študiju ljubljanskega liceja.
(Narodna in univerzitetna knjižnica.)
Naslovnica učbenika Janeza Burgerja: Lehrbuch der Landwirtschaft
(Učbenik poljedelstva), ki ga je profesor Anton Schubert v štiridesetih
letih 19. stoletja uporabljalal pri svojih neobveznih predavanjih iz
poljedelstva na filozofskem študiju ljubljanskega liceja.
(Narodna in univerzitetna knjižnica.)
AGRONOMSKA FAKULTETA 1947 – 1949
II.
»Uredba o ustanovitvi agronomske fakultete na univerzi v Ljubljani«
8.5.1947. (Uradni list LRS, št. 4, 28.6.1947.)
Obvestilo o imenovanju matičarjev Agronomske fakultete 7. 7. 1947.
(ZAMU IX - 31.)
Prof. dipl. inž. Alfonz Pirc.
(Spominski zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
1947-1967.)
»Zapisnik I. redne seje fakultetnega sveta agronomske fakultete z
dne 19. julija 1947. (Arhiv Biotehniške fakultete.)

Terenske vaje iz vinogradništva in sadjarstva na posestvu Kapela pri
Gornji Radgoni. (Privatni arhiv Stanka Dolenška.)
Počitniška praksa prve generacije študentov agronomije v Rakičanu.
(Arhiv študentov I. generacije Agronomske fakultete.)
AGRONOMSKA IN GOZDARSKA FAKULTETA 1949 – 1953
IV
»Uredba o razširitvi agronomske fakultete v Ljubljani« 13.8.1949.
(Uradni list LRS, št. 25, 16.8.1949.)
Prva stran »Zapisnika 1. redne seje fakultetnega sveta Agronomsko gozdarske fakultete v Ljubljani dne 23. septembra 1949«.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)
Zahvala Poljoprivredno šumarski fakulteti v Sarajevu.
(ZAMU, IX - 31.)
Lesen provizorij na Hacquetovi ulici v Ljubljani.
(Fototeka ZAMU.)
Študentje ogledujejo jelov in smrekov gozd na Zagrebački gori.
(Privatni arhiv Franca Čandka.)
Študentje druge generacije gozdarjev na Fakultetnem posestvu
»Silva« - Žaga v Stahovici poleti 1952. leta.
(Privatni arhiv Borisa Krasnova.)
Študentje gozdarstva na ekskurziji v dolini Koritnice.
(Privatni arhiv Franca Čandka.)
V.
»Uredba o ustanovitvi, ureditvi in delu samostojne agronomske in
gozdarske fakultete v Ljubljani« 23.12.1949.
(Uradni list LRS, št. 39, 27.12.1949.)
Poslopje na Krekovem trgu št. 1.
(Fototeka ZAMU.)
Fragment »Zapisnika I. redne seje fakultetnega sveta samostojne
agronomske in gozdarske fakultete v Ljubljani dne 23. marca 1950«.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)

Ekskurzija študentov prve generacije agronomov v Vojvodino
leta 1952. (Arhiv študentov I. generacije Agronomske fakultete.)

Prva stran »Zapisnika prve redne seje sveta agronomske in gozdarske
fakultete v Ljubljani dne 3. oktobra 1951«.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)

Poslopje Kmetijskega znanstvenega zavoda na Hacquetovi ulici
v Ljubljani. (Fototeka ZAMU. )

Absolventski večer 3. generacije študentov agronomije 1955. leta.
(Privatni arhiv Julije Smole.)

III.
Fotoreportaža iz posestva Bokalce.
(Tovariš, št. 45, leto 1947.)

Prva stran »Zapisnika 8. redne seje sveta fakultete za agronomijo,
gozdarstvo in veterinarstvo z dne 1.6.1954«.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)

Poročilo o prostorih Agronomske fakultete v študijskem letu 1948/49.
(ZAMU, IX - 8.)
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FAKULTETA ZA AGRONOMIJO, GOZDARSTVO IN VETERINARSTVO
1953 – 1961

pridobljeno 30.10.2007 s svetovnega spleta:
Http//www.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/framesetgozdarstvo.htm.)

VI
Slovesna otvoritev Veterinarskega oddelka v univerzitetni Zbornični
dvorani 3.11.1956. (Fototeka ZAMU.)

Poslopje Oddelka za lesarstvo.
(Biotehniška fakulteta.)

Predlog imenovanja matičarjev za Veterinarski oddelek 8.5.1954.
(ZAMU IX 31.)
Lesena baraka Veterinarskega oddelka.
(Fototeka ZAMU.)

Študentje lesarstva pri vajah.
(Biotehniška fakulteta.)
Študentje krajinske arhitekture pri delu.
(Biotehniška fakulteta.)

Prof. dr. Leon Rigler pri pouku s študenti veterinarstva leta 1969.
(Fototeka ZAMU.)

Profesor Alojz Drašler pri risanju v naravi s študenti
krajinske arhitekture. (Oddelek za krajinsko arhitekturo.)

Veterinarska fakulteta, objekt diagnostika leta 1962.
(Fototeka ZAMU.)

X
Poslopje Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko arhitekturo.
(Biotehniška fakulteta.)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 1961 – 2007
VII
Zagovor doktorata znanosti Franca Ločniškarja 9. 1. 1960.
(Fototeka ZAMU.)

Študentje agronomije v laboratoriju.
(Biotehniška fakulteta.)
Študentje pri vajah iz Botanike s prof. dr. Francem Batičem.
(Biotehniška fakulteta.)

Zadnja stran Zapisnika 33. redne seje fakultetnega sveta Fakultete
za agronomijo gozdarstvo in veterinarstvo 27.9.1960.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)

Poslopje Oddelka za biologijo.
(Oddelek za biologijo.)

Študentke biologije v Botaničnem vrtu leta 1957.
(Privatni arhiv Marjane Tratnik Pokovec.)

Vaje študentov mikrobiologije.
(Biotehniška fakulteta.)

Študentje biologije v predavalnici Filozofske fakultete leta 1969.
(Fototeka ZAMU.)

Prireditev »BF se igra«.
(Biotehniška fakulteta.)

Zakon o preimenovanju nekaterih fakultet v sestavu Univerze v
Ljubljani 28.9.1961. (Uradni list LRS, št. 26, 12.10.1961.)
Vitrine
Člani pedagoško znanstvenega sveta Biotehniške fakultete
junija 1969. (Fototeka ZAMU.)
VIII
V laboratoriju za tehnologijo mesa leta 1969.
(Fototeka ZAMU.)
Laboratorij Oddelka za živilstvo.
(Biotehniška fakulteta.)
Poslopje Oddelka za živilstvo.
(Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo.)
Laboratorij Inštituta za prehrano živali na Raziskovalni postaji
Rodica leta 1969. (Fototeka ZAMU.)
Poslopje Oddelka za zootehniko v Grobljah pri Domžalah.
(Oddelek za zootehniko.)

I
Indeks Eme Nahtigal vpisane 11. septembra 1948.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)
Diploma Marjana Ažnika 30. junija 1954.
(Privatni arhiv Marjana Ažnika.)
Magistrale sonetnega venca »Pesem o praksi«.
(Arhiv študentov I. generacije Agronomske fakultete.)
Kronika srečanj študentov prve generacije Agronomske fakultete.
(Arhiv študentov I. generacije Agronomske fakultete.)
Vabila na absolventske večere in brucovanja prvih generacij
agronomov in gozdarjev.
(Arhiv Biotehniške fakultete.)

Študentje v poskusnem hlevu kmetijske in gozdarske srednje
šole v Hatzendorfu. (Oddelek za zootehniko)

II
Dnevnik prakse študenta Franca Čandka.
(Privatni arhiv Franca Čandka.)

IX
Terenske vaje študentov gozdarstva.
(Fototeka ZAMU.)

Skupina študentov gozdarstva prve in druge generacije na praksi v
Kamniški Bistrici poleti 1952.
(Privatni arhiv Borisa Krasnova.)

Študentje pri terenskem pouku spravila lesa leta 2007.
(Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,

Skupina študentov prve generacije gozdarjev na praksi v Komnu.
(Privatni arhiv Marjana Hladnika.)
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Študentje na praksi pri pogozdovanju dravskega otoka pri Veliki
Nedelji. (Privatni arhiv Borisa Krasnova.)
III
Dopis Zemljedelsko-šumarski fakulteti Univerze v Skopju 7.5.1953.
(ZAMU, IX - 31.)
Motivi iz Arboretuma Volčji potok posneti 1957. leta.
(Fototeka ZAMU.)
IV
Poslopje Gozdarskega oddelka.
(Fototeka ZAMU.)
Objekt za »poljedelstvo in žlahtnjenje rastlin« v III. gradbeni fazi.
(Fototeka ZAMU.)
Objekt za »poljedelstvo in žlahtnenje rastlin« dokončan v letu 1977.
(Biotehniška fakulteta.)
Strojna lopa.
(Fototeka ZAMU.)
Objekt Agronomskega in Živilsko tehnološkega oddelka, ki je bil
odprt 1969. leta.
(Fototeka ZAMU.)
Zgradba Oddelka za lesarstvo, dograjena v letu 1985.
(Fototeka ZAMU)
Poslopje Oddelka za agronomijo in Oddelka za krajinsko arhitekturo.
(Biotehniška fakulteta.)
Stranski vhod v stavbo Oddelka za agronomijo.
(Biotehniška fakulteta.)
V
Komplet razglednic z motivi iz Botaničnega vrta.
(Oddelek za biologijo.)
Načrt Biološkega središča. V: Biološko središče v Ljubljani :
Razvojni načrt 1981 - 1985, Oddelek za biologijo, 1979.
(Knjižnica ZAMU.)
Vhodni objekt v Botanični vrt.
(Oddelek za biologijo.)
Gojitveni rastlinjak za Botanični vrt.
(Oddelek za biologijo.)
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