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BODOČI GIMNAZIJCI!

Drage bodoče gimnazijke, dragi bodoči gimnazijci,

vstopate na novo pot, v obdobje priprav na študij, 

vstopate v čas iskanja odgovorov na pomembna 

življenjska vprašanja, čas, ko boste stkali močne 

medosebne vezi, čas, ko boste izoblikovali svoje 

učne strategije, pridobili veščine raziskovalnega in 

projektnega dela. Skupaj bomo razvijali socialne in 

kulturne vrednote, ki bodo vaša štiriletna dediščina 

in hkrati vstopnica v samostojno, odraslo obdobje.

Vabljeni k soustvarjanju.

 Andreja Ahčin, ravnateljica srednje šole

Biotehniški center Naklo je izobraževalno in podjetniško okolje, kjer pod eno streho 

sobivajo srednja šola, višja šola in medpodjetniški izobraževalni center. Šola je nova. V 

sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih 

poteka kakovosten pouk. 

Posebno skrb posvečamo nadarjenim dijakom, ki 

skupaj z mentorji raziskujejo in tekmujejo tako v 

znanju kot športu. S pomočjo projektne pisarne 

vsako leto pridobimo evropska sredstva, ki dijakom 

omogočijo brezplačne izmenjave v tujino. 

Po opravljeni splošni maturi se lahko naši 

gimnazijci glede na svoje sposobnosti in želje 

vpišejo na vse fakultete. 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Bernarda Božnar, vodja gimnazije
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NAŠA VIZIJA

Gradimo na temeljih medsebojnega spoštovanja, 

znanja, truda in odgovornosti do narave.

Naš dijak spoznava, da je pomembna pot do cilja, 

odkriva, v čem je dober, katere talente in 

sposobnosti ima.

5 STEBROV GIMNAZIJE

OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ POSAMEZNIKA
karierna mapa
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S SPLOŠNO MATURO DO IZBRANEGA ŠTUDIJA

LABORATORIJSKO, TERENSKO IN RAZISKOVALNO DELO

MEDNARODNO SODELOVANJE
Norveška, Poljska, Avstrija, Nemčija, Belgija, Italija ...

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN
tabori, šport, kultura …



SMO STROKOVNA GIMNAZIJA

Gimnazijec v Biotehniškem centru Naklo dosega standarde znanja, predpisane za splošno 

maturo. V izbirnem delu programa ponujamo strokovne predmete, ki so naravoslovno in 

laboratorijsko obarvani. Če gimnazijec ugotovi, da mu bolj ustrezajo družboslovni predmeti, 

se v zadnjih dveh letnikih lahko usmeri tudi v izbrane družboslovne predmete. 

Strokovna gimnazija se zaključi s SPLOŠNO MATURO, ki omogoča

VPIS NA VSE UNIVERZITETNE ŠTUDIJE.
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Posebnost našega programa so:

BIOTEHNOLOGIJA – interdisciplinarna veda, ki 

združuje področja biologije, kemije in tehnologije. 

Uči nas, kako z uporabo mikroorganizmov rešujemo 

sodobne izzive v medicini, veterini, kmetijstvu in na 

področju varovanja okolja. Pouk biotehnologije 

poteka v 2., 3. in 4. letniku. Biotehnologija je tudi 

izbirni maturitetni predmet. V zaključnem letniku 

maturanti izdelajo raziskovalno nalogo.

MIKROBIOLOGIJA ali KMETIJSTVO – v 3. in 4. 

letniku gimnazijci izberejo enega od njiju. Teoretični 

pouk se pri mikrobiologiji povezuje z delom v 

laboratoriju. Pri kmetijstvu gimnazijci spoznavajo 

kmetijsko pridelavo ter pomen trajnostnega razvoja 

in rešujejo izzive na področju varne in lokalno 

pridelane hrane.

LABORATORIJSKE VAJE – potekajo v 2., 3. in 4. 

letniku v manjših skupinah v sodobno opremljenih 

laboratorijih. Gimnazijci so na koncu usposobljeni za 

samostojno delo v laboratoriju. 

 



PREDMETNIK

I – OBVEZNI PREDMETI 

 
Slovenščina

 

4

 

4

 

4

 

4

 

560

 

1. letnik

 

2. letnik

 

3. letnik

 

4. letnik

 

Skupno število 
ur v programu

 

Matematika

 

4

 

4

 

4

 

4

 

560

 
Prvi tuji jezik – angleščina

 

3

 

3

 

3

 

3

 

420

 
Drugi tuji jezik – nemščina

 

3

 

3

 

3

 

3

 

420

 
Zgodovina

 

2

 

2

 

2

 

210

 
Športna vzgoja

 

3

 

3

 

3

 

3

 

420

 
Glasba ali likovna umetnost

 

2

 

70

 
Geografija

 

2

 

2

 

140

 
Biologija

 

2

 

2

 

140–280

 
Kemija

 

2

 

2

 

2

 

2*

 

140–280

 
Fizika

 

2

 

2

 

140–280

 
Psihologija

 

2

 

70

 
Sociologija

 

2

 

70

 
Informatika

 

3

 

105

 
Biotehnologija

 

2

 

3

 

3

 

280

 
Laboratorijske vaje

 

2

 

2

 

2

 

210

 
Mikrobiologija ali kmetijstvo

 

3

 

3

 

210

 0–280

 

0–2

 

0–6

 

II – IZBIRNI PREDMETI NA SPLOŠNI MATURI 
(dodatna priprava na splošno maturo)

 
90 ur 
na leto

 

300

 

90 ur 
na leto

 

90 ur 
na leto

 

30 ur 
na leto

 

III – OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE

 
SKUPAJ (I + II + III)

 

32

 

33

 

31–33

 

27–33

 

4605–4885

 
Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

35

 

140

 Število tednov obveznih izbirnih 
vsebin

 

3

 

3

 

3

 

1

 

10

 Skupno število tednov 
izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

 

150

 5

2

 

*dijaki v 4. letniku izberejo enega od naravoslovnih predmetov: biologija ali kemija ali fizika

 



OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ POSAMEZNIKA
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Ker je srednješolsko obdobje obenem tudi prehod iz mladostništva v odraslost, je prav, da 

imate gimnazijci poleg bogatega šolskega programa in zanimivih obšolskih dejavnosti tudi 

veliko priložnosti za aktivnosti, ki ciljno gradijo 

vašo osebnost in so hkrati tudi temelj vašemu 

kariernemu razvoju.

Gre za aktivnosti, kjer spoznavate sebe, svoja 

močna področja, svoje interese, se naučite 

postavljati cilje in iščete načine, kako jih boste 

uspešno dosegali. V ta namen na šoli organiziramo 

tabor, ki nosi naslov Potovanje junaka, vključujemo 

se v številne mednarodne projekte in sodelujemo 

pri izmenjavi dijakov med šolami doma in v tujini. 

Spodbujamo vas, da svoje talente in spodobnosti 

razvijate, se med seboj povezujete in skupaj 

gradite zadovoljno in uspešno skupnost dijakov.

 Tadeja Fričovsky, 

šolska svetovalka, pomočnica ravnateljice

»Predstavniki vseh razredov 

sodelujejo v dijaški 

skupnosti in skupaj imamo 

veliko idej. Sodelujemo pri 

pripravi več(jih) projektov, 

kjer lahko sodeluje vsak 

dijak, ki ima voljo in ideje.«

Amadej Milost, 

predsednik šolske dijaške 

skupnosti



PRIPRAVA NA IZBRANI ŠTUDIJ
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UČENJE UČENJA 

Spoznavamo zanimive in uspešne oblike 
učenja. 

PROJEKTNO DELO

Učimo se dela v skupini. Skupaj z 
mentorjem načr tujemo delo, ga 
izvedemo in ovrednotimo.

KARIERNA MAPA 

Gimnazijci jo izdelujejo vsa štiri leta. 
Vsebuje:

ź osebnostne in poklicne cilje

ź dijakova močna področja

ź priznanja s tekmovanj

ź potrdila o udeležbi na mednarodnih 
izmenjavah

ź Europass življenjepis 

In kako nadaljujejo naši maturanti? 
Vpisujejo se na različne študije:

medicina       razredni pouk       
biologija       farmacija     strojništvo

biotehnologija      sanitarno inženirstvo      
komunikologija     agronomija       

kemija        geografija             
ekonomija       turizem  ...

SPLOŠNA MATURA na koncu 4. letnika je 
sestavljena iz petih predmetov:

1. SLOVENŠČINA

2. ANGLEŠČINA (osnovni ali višji nivo)

3. MATEMATIKA (osnovni ali višji nivo)

4. Izbirni predmet

5. Izbirni predmet

Gimnazijci na splošni maturi izberejo 
dva izbirna predmeta. Odločajo se med 
naslednjimi:

BIOTEHNOLOGIJA, BIOLOGIJA, FIZIKA, 
KEMIJA, ZGODOVINA, SOCIOLOGIJA, 
GEOGRAFIJA, NEMŠKI JEZIK

Ponosni smo na izjemne dosežke gimnazijcev:

ANA MESTINŠEK MUBI: zlato priznanje na geografskem tekmovanju, 1.–2. mesto na 
fotografskem natečaju Konzorcija biotehniških šol

MAJDA  JENKO:  1.–2.  mesto na fotografskem natečaju Konzorcija biotehniških šol

LUKA  JEMEC:  zlato priznanje na geografskem tekmovanju 

NIKA FRELIH, KLARA ŽOS: priznanje na evropskem natečaju mladih raziskovalcev 
SciChallenge 

ANAMARIJA  TUŠAR:  1.  mesto v Ekokvizu,  zlata maturantka

PETRA KERN: 1. mesto na geografskem tekmovanju, bronasto priznanje na mednarodni 
geografski olimpijadi v Kjotu,  zlata maturantka

 



MEDNARODNO SODELOVANJE

Marca 2017 je skupina gimnazijcev odšla na izmenjavo na Kaufmännische Schule Geislingen 

v Nemčijo. Namen izmenjave je bilo učenje nemščine in razvijanje podjetnosti.  Z nemško in 

belgijsko šolo EPOS iz Saint-Naklaasa bomo v naslednjih treh letih sodelovali v projektu 

»Skills4life«, kjer bo osrednja tema karierni razvoj gimnazijcev. 
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»Izmenjava je bila moja najboljša izkušnja v 

življenju do sedaj. Pri pouku ekonomije smo imeli 

praktično delo v »Ubungs Firma«. To je virtualno 

šolsko podjetje, ki prodaja ekološke prehrambne 

izdelke. Z nemškimi dijaki smo oblikovali katalog 

izdelkov in promocijske brošure. Skupinsko delo je 

potekalo v nemščini in v sproščenem vzdušju.« 

 Špela Trop

»En dan na izmenjavi smo 

namenili ogledu Ulma. V Hiši 

umetnosti smo si ogledali dela 

Bena Willikensa. Dijak, ki nas je 

vodil, nam je dodobra razkazal 

najvišjo katedralo na svetu. V 

lepem spominu mi je ostal 

ogled znamenite kobilarne  

Marbach in tovarne WMF, kjer 

večinoma z roboti izdelujejo 

kuhinjske pripomočke.«

 Polona Adlešič
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Junija 2017 so se dijaki odpravili na že tradicionalno prakso v biosferni park Nockberge v 

Avstriji. Odpravo je denarno podprla EU v okviru programa Erasmus+ »Let's cross borders – 

school for life«.

»Dvanajstdnevna praksa je bila zelo zanimiva. Prepoznavali smo različne rastline v alpskem 

svetu. Postavljali smo nove lesene ograje – tradicionalne brez žebljev. Na planinski poti do 

2.238 m visokega Königstuhla smo popravili vodne kanale. Zame so se Alpe v parku 

Nockberge pokazale v povsem novi luči.«

Janja Sikošek

SARAJEVO, DUBROVNIK, marec 2017

IZBIRNA EKSKURZIJA

Na izbirne ekskurzije in izmenjave se 

pripravimo. Vsak gimnazijec razišče in 

predstavi eno temo. Tako skupaj 

pripravimo interni vodič, ki ga 

dopolnimo z lastnimi fotografijami 

in vtisi.

»Najbolj mi je bil všeč 

odnos tamkajšnjih ljudi. 

Povsod smo bili 

dobrodošli. Na programu 

so bile tudi zabavne stvari. 

Navdušila sta me 

adrenalinski park in 

kopanje v jezeru. «

 Cene Hafner



RAZISKUJEMO

Tilen, Demir, Tia, Gregor in Andrej – prejemniki srebrnih priznanj na državnem tekmovanju 
Mladih raziskovalcev v Murski Soboti,  maj 2017
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Tilen in Demir – prejemnika 47.  Krkinega priznanja za srednješolsko raziskovalno nalogo 

Zdravljenje onihomikoz z naravnimi antibiotiki

Z raziskovalno nalogo smo želeli poiskati čim bolj naravno zdravilo za odpravljanje 

onihomikoz – glivičnih okužb nohtov pri ljudeh. Povzročitelje v mikrobiologiji dokazujemo z 

mikološko preiskavo. Povzročitelja onihomikoze Trichopython rubrum smo dokazali na 

definiranem gojišču. Vzorce smo odvzeli z različnih mest okuženega nohta in z difuzijskim 

antibiogramom ugotovili, da 9-odstotni jabolčni kis najbolje zavira rast nohtnih glivic. 

Raziskovalna naloga nama je prinesla dragocene izkušnje za nadaljnje izobraževanje in 

seveda si v prihodnosti želiva še več podobnih raziskovalnih izzivov.

Demir Koštič

Sodelovali sva na evropskem natečaju 

SciChallenge v kategoriji mladih 

raziskovalcev  v starosti od 15 do 18 let. 

V kratkem filmčku sva predstavili, kako 

doma izdelati enostavno zeleno steno, 

v kateri bodo uspevale sukulentne 

rastline.  Zelene stene so zelo zanimive, 

ker z njimi v mesto pripeljemo naravo.        

Nika Frelih in Klara Žos
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Druga stran zgodbe – Polona Meglič in Sabina Tomše sta pod mentorstvom Marije Jerše 

preučevali vlogo žensk v slovenski književnosti. 

»Nekatere izmed njih so vedele, da so 

močnejše od moških in niso želele slepo 

slediti predpisani normi, predvsem so to bile 

ženske v urbanem okolju. Toda te ženske so 

bile srečne, ker so počele tisto, kar jih je 

najbolj veselilo in za kar so v srcu čutile, da je 

najbolj prav. V učnem načrtu za gimnazijo so 

med obveznimi besedili za obravnavo 

predvidena dela petih ženskih ustvarjalk, in 

sicer Josipine Turnograjske, Svetlane 

Makarovič, Maje Vidmar, Maje Haderlap in 

Berte Bojetu. To so vedno izbirna dela, kar pomeni, da se lahko zgodi, da v vseh štirih letih ni 

obravnavana nobena od slovenskih ženskih ustvarjalk. Pregledali sva tudi dobitnice literarnih 

nagrad in ugotovili, da so ženske še vedno v manjšini.«  

Polona Meglič in Sabina Tomše

MEPI

»MEPI je mednarodni mladinski program 

in temelji na vztrajnosti in premagovanju 

samega sebe. Aktivni smo na področju 

prostovoljstva, usvajamo nove veščine, 

smo športno aktivni in se pripravljamo na 

odpravo. Sama sem si glede na svoje 

zmožnosti postavila cilje. To ni program, ki 

bi trajal samo nekaj ur. Poteka več let in 

postaja del mojega vsakdana.«          

Maša Gaber



ŠPORTNIKOM PRIJAZNA ŠOLA
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Vsako leto je na voljo več izbirnih športnih dni. Gimnazijci se lahko udeležijo različnih 

športnih taborov,  npr.  v Seči in Planici.

STATUS ŠPORTNIKA športnikom omogoča lažje usklajevanje šolskih in športnih obv eznosti.

Treniram hokej na ledu na poziciji branilca. Med 

tednom imam en ali celo dva treninga na dan. Suhi 

trening, priprava na led, trening na ledu in zaključno 

raztezanje trajajo od 3 do 4 ure. Usklajevanje športa 

in šole mi ne povzroča večjih težav.  

Gaber Podrekar

Plavanje treniram že 11 

let. Tedensko opravim 

devet treningov. Vsa ustna 

ocenjevanja so 

dogovorjena.   

Katrin Kristan

Treningi potekajo skoraj vsak 

dan. Enkrat do dvakrat 

mesečno pa sem zaradi 

enotedenskih priprav odsotna 

v šoli. Odlične zapiske mi 

priskrbijo sošolci. Učitelji so mi 

na voljo za vsa dodatna 

vprašanja.  

Neža Perko
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KONJENIŠKI KROŽEK

MEŠANI PEVSKI ZBOR BC NAKLO

Šolski pevski zbor tradicionalno nastopa tudi na dobrodelnem večeru, ki ga skupaj s profesorji 

organizirajo dijaki. Zbrana sredstva so namenjena Šolskemu skladu – tako lahko denarno 

pomagamo dijakom tudi pri plačilu šolskih položnic. 

Kulturno ustvarjanje 

naju spremlja že od 

začetka osnovne 

šole. V gimnaziji 

nadgrajujeva svoje 

znanje in 

pridobivava nove 

izkušnje na številnih 

nastopih.  

Matic Leskovec in 

Neja Bohinc

»Na krožku se učim skrbeti za 

konja. Pripravim ga na jahanje in 

uživam z njim v maneži.« 

Maruša Fležar



USTVARJAMO

MLADE BRAZDE

Vsako leto uredniški odbor dijakov skupaj z 

mentorico Marcelo Koren izda dve številki 

šolskega glasila, ki predstavlja utrip 

življenja na šoli in literarno ustvarjanje 

dijakov. 

THE SKY IS THE LIMIT 

Glasilo v tujih jezikih ustvarjajo dijaki 

skupaj z mentorico Ireno Šubic Jeločnik. 

Dijaki na mednarodnih izmenjavah 

objavljajo zanimive intervjuje.

 

»Pri likovni umetnosti sem sestavil triptih – serijo treh likovnih podob. Avtoportret sem 

naslikal v topli barvni lestvici. S pomočjo fotografije sem izdelal reliefno obliko avtoportreta 

iz kartona.  Z uporabo znanja o perspektivi sem na zanimiv način upodobil še svoje ime.«

    Bine Mekina

MEDGENERACIJSKO BRANJE  IN POGOVORI OB PREBRANIH KNJIGAH

»Branje je zastonj potovanje. Kadar potujemo sami, gledamo pokrajino. Ko na potovanje 

povabimo še druge, opazimo naselja. Ko potujemo s starejšimi, vidimo ljudi. Ko se o tem 

pogovarjamo, začutimo njihove 

misli, občutke. Ko odkrijem svoj 

svet, lahko vstopim v svet drugega. 

Tako postajamo bogatejši.« 

Mojca Logar, 

profesorica zgo. in geo.
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POMEMBNO JE VEDETI

TOPLA MALICA – v šolski kuhinji vsak dan nudimo tri različne menije.

PROMETNE POVEZAVE so dobro organizirane in usklajene. 

Pouk poteka DOPOLDAN.

UČBENIŠKI SKLAD – nudimo možnost izposoje.

Pestra izbira KROŽKOV: planinski, pevski, novinarski, gledališki, konjeniški, bralni klub ...

Vsak dijak ima SVOJO GARDEROBNO OMARICO.

Na šoli imamo SPECIALIZIRANE UČILNICE s sodobno opremo.

V času glavnega odmora se dijaki lahko zadržujejo v KNJIŽNICI, kjer je na voljo tudi več 

računalnikov, ob ribniku ali pa na klopeh v parku medonosnih rastlin.

Dijaki lahko seminarske naloge TISKAJO v šoli.

ŠOLSKI SKLAD denarno pomaga pri izvedbi taborov in ekskurzij.

Pouk športne vzgoje poteka v ŠPORTNI DVORANI in na zunanjih površinah. Dijaki so lahko 

športno aktivni tudi med glavnim odmorom.

Na šoli organiziramo priprave na različna športna TEKMOVANJA in tekmovanja iz 

posameznih predmetov.

Učitelji imajo enkrat tedensko GOVORILNE URE ZA DIJAKE.



Realizacija: Andreja Ahčin, Bernarda Božnar, 
Monika Rant, Tadeja Fričovsky
Lektoriranje: Nina Modrijan
Fotografije: arhiv BC Naklo
Tisk: Jože Dolinšek, s. p., november 2017, 
naklada 350

Sprejem 1. letnikov

 
Odkrivamo Slovenijo

 

Razvijamo podjetnost

 

Raziskovalno delo na ekskurziji

 

V laboratoriju skupaj s koroškimi Slovenci
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