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VIZIJA SREDNJE ŠOLE
“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.”
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Razrednik/razredničarka: 

Govorilne ure razrednika/razredničarke

za dijake:

za starše:

Ime in priimek:

Razred:

Naslov:

Telefon:

E-naslov:

SPOŠTOVANE DIJAKINJE,
SPOŠTOVANI DIJAKI!

Znanje, dobra strokovna usposobljenost, skrb za sočloveka, naravo 
in dobri medsebojni odnosi naj bodo za vas vrednote, za katere se je 

vredno potruditi.
V letošnjem letu bomo večkrat obeležili našo domovino Slovenijo.

Naj vam šolski vodnik pomaga pri načrtovanju vaše osebne in 
izobraževalne poti.

Želimo vam veliko uspeha.                                                       
Andreja Ahčin,

ravnateljica s sodelavci 

Iz Cankarjevega Kurenta

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: »Tod bodo živeli veseli ljudje!« Skopo je meril lepoto, ko jo je 
trosil po zemlji od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste leže tam, strmé proti nebu s slepimi očmi in prosijo 
milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do 
Gorjancev, in je rekel: »Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!«
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 RAVNATELJICA
Andreja Ahčin
04 277 21 19
andreja.ahcin@bc-naklo.si

uradne ure:
ponedeljek 8.15–9.00 (oz. po dogovoru)

 POMOČNICI RAVNATELJICE
Monika Rant
04 277 21 25, monika.rant@bc-naklo.si

uradne ure:
sreda, četrtek: 8.30–9.30 (oz. po dogovoru)

Tadeja Fričovsky
04 277 21 24, tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

 ŠOLSKI SVETOVALKI
Tadeja Fričovsky
04 277 21 24, tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

Neža Pirih Zupan 
04 277 21 39, neza.pirih@bc-naklo.si

 LABORANTKI
Ivana Grošelj 
____________________

 KNJIŽNICA
Urška Simjanovski
04 277 21 16, urska.simjanovski@bc-naklo.si 

Andrej Pogorelec
04 277 21 05, andrej.pogorelec@bc-naklo.si

 VODJE PROGRAMSKIH UČITELJSKIH 
ZBOROV
hortikultura: Nataša Šink
kmetijstvo: Majda Kolenc Artiček
živilstvo in prehrana: Tadeja Polajnar
naravovarstvo: Marjeta Vovk 

 VODJA GIMNAZIJE
Bernarda Božnar

 PISARNA ZA DIJAKE
Anja Bergant
04 277 21 10, anja.bergant@bc-naklo.si

Monika Rant
04 277 21 25, monika.rant@bc-naklo.si
uradne ure: ponedeljek–četrtek, v času odmorov

 EKO PROGRAMSKI SVET
Blanka Rozman

 VODJE AKTIVOV
za slovenščino: Marija Jerše
za matematiko: Maja Jarc
za tuje jezike: Darja Ravnihar
za športno vzgojo: David Celar 
za naravoslovje in naravovarstvo: Borut Lazar
za kmetijstvo in hortikulturo: Nataša Šink
za živilstvo in prehrano: Barbara Bešter
za družboslovje: Boris Urh 

 SVET STARŠEV IN PREDSTAVNIKI ZA  
SVET ZAVODA
Predsednica sveta staršev: Nadja Janež
Namestnica sveta staršev: Romana Zupan
Članica: Suzana Strniša

 DIJAŠKA SKUPNOST
predsednik: _______________
namestnik: Timotej Malnar

 KUHINJA
vodja: Majda Rekar
majda.rekar@bc-naklo.si

 KOORDINATORICA OPP IN ŠOLSKE PREHRANE
Anja Bergant
04 277 21 10, 051 428 359 
anja.bergant@bc-naklo.si

odjava malice: 
•	 do	8.00	zjutraj	za	naslednji	šolski	dan
•	 preko	terminala	na	šoli	v	II.	nadstropju
•	 preko	spletne	strani	www.lopolis.si

 ORGANIZATORICI PRAKTIČNEGA POUKA
Veronika Gorjanc (naravovarstvo, hortikultura, 
živilstvo, biotehnika in oskrba) 
04 277 21 28 in 051 458 622 
veronika.gorjanc@bc-naklo.si

Majda Kolenc Artiček (kmetijstvo)
04 277 21 28, majda.kolenc@bc-naklo.si

 KOMISIJA ZA KAKOVOST
strokovne sodelavke šole: 
Monika Rant, Tadeja Fričovsky, Veronika Gorjanc

predstavnici delodajalcev: 
Tatjana Čebulj, Nataša Mohar Mustafa

predstavnika staršev: 
Gregor Jarkovič, Bor Prihavec

 KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC OZ. 
PRITOŽBENA KOMISIJA
predsednica: Monika Rant
članici: Tadeja Fričovsky, Meta Štampek
namestnici: Veronika Gorjanc, Nataša Šink

ORGANIZIRANOST BC NAKLO – Srednja šola
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda  

Biotehniški center Naklo je Republika Slovenija.
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POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER STROKOVNA GIMNAZIJA
RAZRED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK

1. B ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK VANJA ŠUBIC
1. C GOSPODAR NA PODEŽELJU  JANA KORITNIK
1. Č
1. F

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK JERA ORAŽEM

1. I
1. D
1. E
1. O

PEK
VRTNAR
CVETLIČAR
MESAR

ANJA ZALETELJ

1. G POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI BARBARA BENEDIK
1. H POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI KRISTINA FRLIC
1. K POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI POLONA TERAN
1. J SLAŠČIČAR KATJA ČESEN
1. L STROKOVNA GIMNAZIJA BORUT LAZAR
1. M STROKOVNA GIMNAZIJA MARJETKA KASTELIC ŠVAB
1. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK LENKA ŽIGON
1. P MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV ROK MIŠČEVIČ
2. B
2. Č
2. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK

URŠKA TERAN RAVNIKAR

2. C
2. I
2. P

GOSPODAR NA PODEŽELJU
PEK
MESAR

BORIS URH

2. D
2. E
2. O

VRTNAR
CVETLIČAR
MESAR

NATAŠA KUNSTELJ

2. G POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI SAŠA ŠTERN
2. H POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI BARBARA BEŠTER
2. K POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI ANA KAVČIČ KARNIČAR
2. J SLAŠČIČAR BRIGITA MARKUN
2. L STROKOVNA GIMNAZIJA NINA MODRIJAN
2. M STROKOVNA GIMNAZIJA BERNARDA BOŽNAR
2. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK ŠPELA CAMLEK
3. B
3. Č
3. F

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK
HORTIKULTURNI TEHNIK

NEŽA ČIMŽAR

3. C
3. I

3. O

GOSPODAR NA PODEŽELJU
PEK
MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

LJUBO ČALIČ

3. D
3. E

VRTNAR
CVETLIČAR DAVID CELAR

3. J SLAŠČIČAR MARIJA JERŠE
3. L STROKOVNA GIMNAZIJA ANDRAŽ KALAMAR
3. M STROKOVNA GIMNAZIJA DARJA RAVNIHAR
3. N NARAVOVARSTVENI TEHNIK JURE AUSEC
4. B
4. N

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK
NARAVOVARSTVENI TEHNIK JOŽI PETERNELJ

4. Č
4. F

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK 
HORTIKULTURNI TEHNIK ROBERT HORVAT

4. L STROKOVNA GIMNAZIJA SANDRA ŽVAGEN
4. M STROKOVNA GIMNAZIJA ANITA ZUPANC

4. BD ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (PTI) MARCELA KOREN
4. ČD
4. FD

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)
HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI) SONJA JERIČ ŠTEFE

5. BD ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (PTI) TINA KRIŽNAR
5. ČD
5. FD

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) 
HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI) TOMO ROMŠEK

PROGRAMI IN ODDELKI 
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KRATICE PREDMETOV  
IN STROKOVNIH MODULOV

kratica ime predmeta/modula

ANG angleščina

BIO biologija

BTH biotehnologija

DKU državljanska kultura

DRU družboslovje

FIZ fizika

GEO geografija

GOG gospodarska geografija 

INF informatika

IOK IKT in osnove poslovnega komuniciranja

IPK informatika in poslovno komuniciranje

KDM komunikacija na delovnem mestu

KEM kemija

KME kmetijstvo

KOP komunikacija v prodaji

KOT komunikacija v trženju

LAB laboratorijske vaje

LUM likovna umetnost

MAT matematika

MIB mikrobiologija

NAR naravoslovje

NEM nemščina

OPP osnove podjetništva in prodaje

PIT podjetništvo in trženje

PSI psihologija

SLO slovenščina

SOC sociologija

STA/STM strokovna angleščina/strokovna matematika

ŠVZ športna vzgoja

TRR trajnostni razvoj

UME umetnost

VOT varovanje okolja z osnovami trajnostnega 
razvoja

ZGO zgodovina

OKI odprti kurikulum_izbirno*

* Dijaki/dijakinje opravijo izbrane strokovne module na delovišču, 
v skladu s potrjenim izvedbenim kurikulom posameznega 
izobraževalnega programa.

ŽIVILSTVO IN PREHRANA
kratica ime strokovnega modula

APP alternativni pekovski izdelki in prodaja

ASP alternativne sladice in prodaja

EKS ekološka predelava sadja

EMM ekološka predelava mleka in mesa

EPM ekološka predelava mesa

IZM izdelava mesnin

KOK kontrola kakovosti živil

KSP kvašeno slaščičarsko pecivo

LAT laboratorijske tehnike

OBP osnove biotehnologije s prehrano

OKP osnovne vrste kruha in pekovskega peciva

OSŽ osnove živilstva

OVP osnove varne hrane in prehrane

PID prehrana in dietetika

PKP posebne vrste kruha in pekovskega peciva

PMM prodaja mesa in mesnin

POG prehranski obrati in gastronomija

POŽ podaljšanje obstojnosti živil

PRS priložnostne sladice

PRŽ predelava živil

PŽR predelava živil rastlinskega izvora

PŽŽ predelava živil živalskega izvora

RAM razsek mesa

SLA sladice

SLD sladoled

TAŽ tehnike analiziranja živil

TEK tehnike krašenja

TOM toplotno obdelane mesnine

TOT tehnike oblikovanja testa

TPM tehnike pakiranja mesnin

TRM tradicionalne mesnine

TRP trajno pecivo

TŽR tehnologije živil rastlinskega izvora

TŽŽ tehnologije živil živalskega izvora

VAH varna hrana

ZPI zahtevni pekovski izdelki

ŽMB živilska mikrobiologija z biotehnologijo
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KMETIJSTVO
kratica ime strokovnega modula

ČEB čebelarstvo

EKK ekološko kmetovanje

INK informatika v kmetijstvu

KPR kmetijska pridelava in reja s kmetijsko 
mehanizacijo

NTN naprava trajnega nasada

ORP osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

OUS osnove upravljanja s stroji in napravami

PES predelava sadja

PMS popravila mehanskih sklopov in naprav

PRK pridelava krme

PRM predelava mleka

PRP pridelava poljščin

PSA pridelava sadja

PSK prodaja in svetovanje v kmetijstvu

PZP pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru

REŽ reja živali

SAD sadjarstvo

TNP turizem na podeželju

UKM upravljanje kmetijske mehanizacije

UKV upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim 
delom

VAR varstvo rastlin

VDK vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

ŽIV živinoreja

HORTIKULTURA 
kratica ime strokovnega modula

DIT drevesničarstvo in trsničarstvo

EVA ekološko varstvo rastlin

LSF likovno snovanje v floristiki

LVV logistika v vrtnarstvu

OBR oblikovanje in urejanje bivalnega okolja z 
rastlinami

OCD oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

OFL osnove floristike

OHO osnove hortikulturnega oblikovanja

OKR okrasne rastline

OOR oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami

OPC oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora 
s cvetjem

OPS osnove pridelave sadja

OPZ osnove pridelave zelenjadnic

ORP osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin

OSD oskrba drevnin

OSH osnove hortikulture

OSK osnove krajinarstva

OUP oskrba urbanih zelenih površin

OUS osnove upravljanja s stroji

OVT osnove vrtnarske tehnologije

PIA priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in 
nasadkov

PIM priprava in izdelava aranžerskega materiala

POF poročna floristika

POR pridelava okrasnih rastlin

PRZ pridelava zelenjadnic

SVR specialno varstvo rastlin

TPP trženje in promocija slovenskih proizvodov in 
storitev

UZP urejanje zelenih površin

VRM vrtnarska mehanizacija

ŽAF žalna floristika

BIOTEHNIKA IN OSKRBA 
kratica ime strokovnega modula

ČUP čiščenje in urejanje prostora

ISI izdelava slaščičarskih izdelkov

IZI izdelava slaščičarskih in pekovskih izdelkov

KIS kuhanje in strežba

MLE mlekarstvo

EID enostavni izdelki za dekoracijo

OND oskrba na domu

ORP osnove rastlinske pridelave

PHH pomoč pri pripravi hitre hrane

PPO pomoč pri pripravi obrokov

PPS pomoč pri strežbi

PPR priprava živil rastlinskega izvora

PUZ pridelava in uporaba zelišč

TŽP temelji živilstva in prehrane

PŽŽ priprava živil živalskega izvora

VHD vzdrževanje in higiena delovnih prostorov

NARAVOVARSTVO 
kratica ime strokovnega modula

EAM ekološke analize in monitoring

EDE ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in 
ekoremediacije

GVO gospodarjenje z naravnimi viri energije in 
ostanki

NZE naravovarstvena zakonodaja in etika

OKI odprti kurikul

POO predelava organskih odpadkov

SOH sonaravno pridobivanje hrane

TOV tehnologije obnovljivih virov energije

UPR uporabnost rastlin

VNV varstvo naravnih vrednot

VVN vodenje v naravi
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SEZNAM IZVAJALCEV PREDMETOV  
IN STROKOVNIH MODULOV

“Učitelji Biotehniškega centra Naklo - Srednje šole so hkrati  
tudi svetovalci in za dijake organizirajo redne govorilne ure.”

Seznam učiteljev Predmet ali strokovni 
modul, ki ga učitelj uči

Andreja AHČIN

Miran AHČIN

Jure AUSEC

Barbara BENEDIK

Urška BERCE (Marko KOSELJ)

Anja BERGANT 

Barbara BEŠTER

Bernarda BOŽNAR

Špela CAMLEK

David CELAR

Metka CELAR

Ljubo ČALIČ

Katja ČESEN

Neža ČIMŽAR

Barbara DEBELJAK RUS

Bojana DOLINAR

Ljuba ERJAVEC

Tadeja FRIČOVSKY

Kristina FRLIC

Veronika GORJANC

Ivana GROŠELJ

Robert HORVAT

Jaka JAGODIC

Maja JARC

Sonja JERIČ ŠTEFE

Marija JERŠE

Andraž KALAMAR

Marjetka KASTELIC ŠVAB

Ana KAVČIČ KARNIČAR

Seznam učiteljev Predmet ali strokovni 
modul, ki ga učitelj uči

Urška KLEČ

Majda KOLENC ARTIČEK

Maruška KORELC

Marcela KOREN

Jana KORITNIK 

Marko S. K. KRALJ

Tina KRIŽNAR

Nataša KUNSTELJ

Borut LAZAR

Mojca LOGAR 

Brigita MARKUN

Rok MIŠČEVIČ

Nina MODRIJAN

Jera ORAŽEM

Joži PETERNELJ 

Neža PIRIH 

Tadeja POLAJNAR

Ana PROŠEK

Monika RANT

Darja RAVNIHAR

Tomo ROMŠEK

Urška SIMJANOVSKI

Marta SKOBERNE

Marija SMOLE

Sabina SMOLEJ

Jakob SMOLNIKAR

Uroš STRNIŠA

Nataša ŠINK

Maša ŠKRLEP
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Odprti kurikulum srednjega poklicnega, strokovnega ali tehniškega izobraževalnega 
programa predstavlja 20 % razpoložljivih učnih ur in so pogoj za napredovanje v višji letnik ali 
zaključevanje izobraževanja. 

Število ur po izobraževalnih programih:

Nižje poklicno izobraževanje (NPI) 448 ur

Srednje poklicno izobraževanje (SPI) 584 ur

Srednje strokovno izobraževanje (SSI) 612 ur/646 ur

Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) 256 ur

Izobraževalne vsebine odprtega kurikuluma omogočajo dijakinjam in dijakom Srednje šole 
Biotehniškega centra Naklo nadgradnjo:     

•	 znanja	in	veščin	na	strokovnem področju, 

•	 splošnega znanja, kot je na primer: drugi tuji jezik, funkcionalna pismenost, priprava na 
poklicno maturo.

Dokumenti odprtega kurikuluma so dostopni na spletni strani BC Naklo SŠ: www.bc-naklo.si

ODPRTI KURIKULUM (OK)

Seznam učiteljev Predmet ali strokovni 
modul, ki ga učitelj uči

Saša ŠTERN

Irena ŠUBIC JELOČNIK

Tatjana ŠUBIC 

Vanja ŠUBIC

Polona TERAN

Urška TERAN RAVNIKAR

Marija URANKAR

Boris URH

Mateja VALJAVEC

Meta VOVK

Simona Duška ZABUKOVEC

Anja ZALETELJ

Anita ZUPANC

Lenka ŽIGON

Sandra ŽVAGEN

7www.bc-naklo.si



KROŽKI

 BRALNA ZNAČKA –  
SPODBUJANJE BRALNE KULTURE

KAJ? Brali bomo knjige in se pogovarjali o 
prebranih besedilih ter razvijali govorno kulturo. 
Pridni bralci bodo ob koncu šolskega leta 
nagrajeni.
KDO? Dijaki vseh izobraževalnih programov, ki 
radi berejo in o tem spregovorijo.
Mentorice: aktiv slovenistk

 KEMIJSKI 
KAJ? Priprava na tekmovanje iz znanja kemije za 
Preglove plakete ter sodelovanje na mednarodnih 
natečajih.
KDO? Dijaki, ki jih kemija veseli in zanima.
Mentorici: Lenka Žigon in Anita Zupanc

 BC READING BADGE 
KAJ? Bralna značka v angleškem jeziku.
KDO? Za vse dijake, ki radi berejo in se pogovarjajo 
v angleščini. 
Mentorice: aktiv anglistk

 THE SKY IS THE LIMIT 
KAJ? Ustvarjanje angleške revije v sodelovanju 
s projektno pisarno: pisanje, pridobivanje in 
urejanje prispevkov o mnogih izmenjavah 
in ostalih mednarodnih aktivnostih na šoli; 
sodelovanje z vrstniki s partnerskih ustanov v 
tujini, intervjuji z gosti in še kaj.
KDO? Vsi, ki vam angleščina v razredu ne nudi 
dovolj izzivov in ste si pripravljeni vzeti nekaj časa 
za konkretno, koristno in življenjsko rabo tega 
tujega jezika. 
Mentorici: Irena Šubic Jeločnik in Barbara Benedik

 BIO-EKO  
KAJ? Priprave na tekmovanja (EKO kviz, 
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 
Proteusovo tekmovanje iz biologije). 
KDO? Za vse, ki želite opozarjati na okoljske 
probleme in bolezni današnjega časa, se ukvarjati 
z biološkimi vprašanji in akvaristiko.
Mentorji: Meta Vovk, Meta Kastelic Švab, Borut Lazar

 SAMOOBRAMBA 
KAJ? Obravnavali bomo različne tehnike 
samoobrambe. 
KDO? Vsi dijaki, ki se želijo naučiti, kako se ubraniti 
v primeru različnih oblik fizičnega napada.
Mentor: David Celar

 MEPI 
KAJ? Mednarodno priznanje za mlade.
KDO? Vsi zainteresirani dijaki, ki jih zanima osebni 
razvoj na področju športa, veščin, prostovoljstva 
in pustolovskih odprav. Posebej vabljeni dijaki, ki 
so MEPI opravljali že v OŠ.
Mentorji:  Meta Vovk, Neža Čimžar, David Celar, 
Jure Ausec, Jera Oražem

 ZGODOVINSKI
KAJ? Pripravljamo se na zgodovinsko tekmovanje, 
brali bomo knjige in se o njih pogovarjali. 
KDO? Kogar zanima, kaj je bilo včeraj in kako to 
vpliva na današnji svet.
Mentorja: Mojca Logar, Rok Miščevič

 KROŽEK ZA MATEMATIČNO FIZIKO IN 
ASTRONOMIJO 

KAJ? Pogovarjali se bomo o črnih luknjah, temni 
energiji in nastanku vesolja.
KDO? Kogar zanima celotno vesolje. 
Mentor: Marko Kralj

 NOVINARSKI
KAJ? Urejanje in izdajanje šolskega glasila Mlade 
brazde.
KDO? Vsi radovedni in ustvarjalni dijaki.
Mentorica: Marcela Koren

 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (Pfiffikus)
KAJ? Bralna značka v nemškem jeziku.
KDO? Za vse dijake, ki radi berejo in se pogovarjajo 
v nemščini. 
Mentorici: Darja Ravnihar in Jana Koritnik

 MEŠANI PEVSKI ZBOR BC NAKLO 
KAJ? Peli bomo, nastopali in se zabavali.
KDO? Vsak, ki rad poje in razvija talente.
Mentor: _______________

 KONJENIŠKI
KAJ? Spoznavanje in oskrba konj.
KDO? Ljubitelji konj.
Mentorica: Nataša Debeljak

* Tekom šolskega leta so možne spremembe glede na 
prijave dijakov.
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Na vsako tekmovanje se lahko prijavi, kdor želi. Prijave sprejemajo učitelji – mentorji.

TEKMOVANJA

 MATEMATIKA
KAJ? Priljubljeno tekmovanje 
Kenguru
KDAJ? Marec 2022

 GEOGRAFIJA
KAJ? Izbrana geografska tema
KDAJ? 
Šolsko: november 2021
Območno: februar 2022
Državno: april 2022

 TEKMOVANJE CVETLIČARJEV
KAJ? Tekmovanje v nasajanju 
in izdelovanju aranžmajev, 
izdelava adventnih venčkov
KDAJ?
Marec 2022: sejem FLORA Celje
Junij 2022: sejem FLORART v 
Zagrebu

 TEKMOVANJE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE
KAJ? Tekmovanje iz 
materinščine
KDAJ?
Šolsko: november 2021
Regijsko: januar 2022
Državno: marec  2022

 SLADKORNA BOLEZEN
KAJ?  Spoznavanje sladkorne 
bolezni – preprečevanje 
sladkorne bolezni tipa 2 
z uravnoteženo in zdravo 
prehrano, pomen telesne 
aktivnosti in zapleti na očeh, ki 
so posledica sladkorne bolezni.
KDAJ? 
Šolsko: oktober 2021
Državno: november 2021

 TEKMOVANJE DIJAKOV 
ZA PREGLOVE PLAKETE IZ 
ZNANJA KEMIJE
KAJ?  Tekmovanje iz znanja 
kemije 
KDAJ?
Šolsko: marec 2022
Državno: maj 2022

 MALE ZELENE CELICE
KAJ? Ekipno državno 
tekmovanje lovskih skupin 
srednjih šol
KDAJ? Spomladi 2022

 NATEČAJI
KAJ? Na šoli poteka tudi veliko 
natečajev: literarni, umetniški, 
fotonatečaji …
KDAJ? Preko celega šolskega 
leta

 BIOLOGIJA – TEKMOVANJE 
ZA PROTEUSOVO NAGRADO
KAJ?  Izbrana tema
KDAJ?
Šolsko: januar 2022
Državno: marec 2022

 TEKMOVANJE V ZNANJU IN 
SPRETNOSTIH ZA DIJAKE 
IN ŠTUDENTE KONZORCIJA 
BIOTEHNIŠKIH ŠOL 
SLOVENIJE
KAJ? Izbrana tema
KDAJ? Spomladi 2022

 ZGODOVINA
KAJ? Tekmovanje iz zgodovine 
na izbrano temo
KDAJ?
Šolsko: januar 2022
Državno: marec, april 2022

 TEKMOVANJE ZA 
STEFANOVO PRIZNANJE 
(višji letniki)
KAJ? Tekmovanje iz fizike
KDAJ? Regijsko in državno 
tekmovanje marec 2022

 TEKMOVANJE IZ POSLOVNE, 
FINANČNE MATEMATIKE IN 
STATISTIKE
KAJ? Tekmovanje iz poslovne 
matematike
KDAJ? Šolsko in državno 
tekmovanje marec 2022

 TEKMOVANJE DIJAKOV 
SREDNJIH ŠOL PROGRAM 
SLAŠČIČAR IN PEK
KAJ? Dijaki izdelujejo izdelke na 
izbrano temo
KDAJ? November 2021

 NEMŠČINA
KAJ? Bralno tekmovanje 
Pfiffikus in tekmovanje iz znanja 
nemškega jezika
KDAJ?
Šolsko: januar 2022
Državno: februar 2022

 ŠPORT
KAJ?  Tekmovanje v igrah z žogo, 
atletiki, streljanju z zračno puško, 
smučanju, deskanju, plezanju in 
plavanju
KDAJ?  Preko celega šolskega leta

 EKO KVIZ
KAJ? Izbrana ekološka tema
KDAJ? Spomladi 2022

 RAZISKOVALNE NALOGE 
»Mladi raziskovalci«
KAJ? Po tematskih sklopih
KDAJ? Spomladi 2022 

 ANGLEŠČINA
KAJ? Tekmovanje IATEFL in 
POLIGLOT 3 iz znanja angleškega 
jezika
KDAJ? Februar, april 2022

 ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ 
FIZIKE ČMRLJ (1. letniki)
KAJ?  Tekmovanje iz fizike
KDAJ?  Šolsko: oktober 2021

 TEKMOVANJE 
NARAVOSLOVJE (kemija, 
biologija in fizika)
KAJ? Izbrana tema
KDAJ? Spomladi 2022

 ORANJE
KAJ? Tekmovanje v oranju in 
spretnostni vožnji
Kdaj? 4. september 2021

9www.bc-naklo.si
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   OBVEZNA ŠPORTNA OPREMA
- Čisti športni copati, trenirka oz. kratke hlače, ma-

jica in brisača.  

   KAKO DIJAK/-INJA PRIDOBI OCENO?
- Opravi zahtevane motorične teste v skladu z uč-

nim načrtom,
- ima ustrezno prisotnost na urah ŠVZ (85 % aktiv-

ne prisotnosti). 

   OPRAVIČEVANJE
- Starši lahko opravičijo delo pri pouku športne 

vzgoje za en teden;
- daljšo nezmožnost za delo pri urah ŠVZ opra-

viči zdravnik; uradno zdravniško opravičilo izda 

ŠPORTNA VZGOJA

zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti 
opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejav-
nosti in žigom ter podpisom zdravnika;

- dijak/-inja je kljub opravičilu prisoten/-na pri 
pouku oz. je razporejen/-a na drugo obve-
znost;

- celoletna opravičila je potrebno oddati do 30. 9. 
2021.

 TRETJA URA ŠPORTNE VZGOJE v programih 
SSI in GIM je izvedena po izbirnem programu, 
za katerega se dijaki odločijo na začetku 
šolskega leta. Izbirajo lahko med pohodi, 
fitnesom, plavanjem ter ogledi športnih tekem 
in prireditev. 

Praktični pouk
- Na začetku šolskega leta dijak/-inja spozna te-

meljne vsebine iz varstva pri delu ter opravi pi-
sni preizkus znanja. 

- Prisotnost (100 %) in ustrezna delovna oprema 
sta pri praktičnem pouku obvezna. 

- Oceno dobi, ko odda urejeno poročilo o delu oz. 
delovni dnevnik in ima potrjeno prisotnost.

- Dijak/-inja je ocenjen/-a s petstopenjsko ocenje-
valno lestvico, ocena se vpiše v redovalnico k 
ustreznemu strokovnemu modulu.

- Pri praktičnem pouku dijak/-inja skrbno ravna 
s šolsko lastnino. Če na šolski lastnini namerno 
ali zaradi malomarnosti povzroči škodo, jo je 
dolžan/-na poravnati.

Praktično usposabljanje z delom (PUD)
- Praktično usposabljanje z delom se izvaja preko 

celega šolskega leta po razporedu. Vodi in orga-
nizira ga organizator praktičnega pouka. 

 (Dijaki kmetijskih programov vadijo tudi traktor-
sko vožnjo, s traktorji lahko upravljajo, ko že ima-
jo traktorski izpit, pred začetkom dela s traktorji 
pridobijo potni nalog.)

- Praktično usposabljanje z delom poteka na de-
loviščih, kjer se dijak/-inja seznani z delovnim 
procesom.

- Za napredovanje v višji letnik mora opraviti vse 
(100 %) ure praktičnega usposabljanja z delom, 
ki so predpisane za posamezen letnik.

- Po opravljenem praktičnem usposabljanju z de-
lom mora dijak/-inja oddati urejeno poročilo o 
svojem delu in od mentorja potrjen evidenčni in 
ocenjevalni list.

- Dijak/-inja je ocenjen/-a  z dvostopenjsko lestvi-
co: opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redoval-
nico v rubriko Praktično usposabljanje z delom. 

Dijak/-inja odgovorno in varno ravna tako s 
seboj kot tudi s sočlovekom, delovnimi sred-
stvi in delovnim okoljem.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
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KIZ – knjižnična informacijska znanja
UU – učenje za učenje
KD – kulturno-umetniške vsebine
ŠD – športni dnevi
ZV – zdravstvena vzgoja in varna raba interneta
EKS – ekskurzija, državljanska kultura 
NT – naravoslovni tabor, državljanska kultura, 

Dijaki so na podlagi šolske zakonodaje dolžni opra-
viti interesne dejavnosti v vsakem šolskem letu po 
programu, ki ga pripravi šola. Evidentirani so z: 
opravil/ni opravil.

Če dijak/-inja izostane od dejavnosti, jo nado-
mesti v dogovorjenih terminih v dogovoru z no-
silcem dejavnosti in razrednikom. Če interesnih 
dejavnosti ne opravi do zaključka pouka, ne izpol-
njuje vseh obveznosti določenih z izobraževalnim 
programom, zato ob zaključku šolskega leta dobi 
le obvestilo o uspehu.

Financiranje interesnih dejavnosti: delno jih finan-
cira MŠŠ, delno pa starši dijakov. Plačilo je sprotno.

GIMNAZIJA –  
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (OIV)

OBVEZNOSTI DIJAKOV PRI OIV IN IND

vzgoja za mir, družino in nenasilje
PD – projektno delo, podjetništvo 
VS – vzgoja za sobivanje
KAM – karierna mapa
PPI – popolnoma proste izbirne vsebine

GIMNAZIJA št. ur KIZ UU KD ŠD ZV EKS NT PD VS KAM PPI

1. letnik 90 5 5 8 15 6 8 - 24 7 3 9

2. letnik 90 5 5 8 15 - 8 14 24 7 4 -

3. letnik 90 5 5 8 15 - 8 14 24 7 4 -

4. letnik 30 - - 8 10 3 - - - 7 2 -

SKUPAJ 300 15 15 32 55 9 24 28 72 28 13 9
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NPI - NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: 1. G, 1. H, 
1. K, 2. G, 2. H, 2. K

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE –  
INTERESNE DEJAVNOSTI (IND)

NPI št. ur KD ŠD ZV MU KIZ EKS PD KAM

1. letnik 64 6 15 6 2 2 6 18 9

2. letnik 32 6 10 - 2 - 6 - 8

SKUPAJ 96 12 25 6 4 2 12 18 17

SPI št. ur KD ŠD ZV MU EKS PD KAM PPI

1. letnik 64 6 15 8 - 8 24 3 -

2. letnik 64 6 15 - 4 8 24 3 4

3. letnik 32 6 10 - - 8 - 8 -

SKUPAJ 160 18 40 8 4 24 48 14 4

SSI št. ur NIZ KD ŠD ZV MU EKS NT PD VS KAM PPI

1. letnik 96 - 10 15 8 4 8 - 24 8 9 10

2. letnik 96 - 10 15 - 2 8 20 24 8 9 -

3. letnik 96 - 10 15 4 - 16 - 24 8 9 10

4. letnik 64 4 10 10 6 - 18 - - 8 8 -

SKUPAJ 352 4 40 55 18 6 50 20 72 32 35 20

PTI št. ur KD ŠD EKS PD VS KAM

4. letnik 64 8 15 10 18 7 6

5. letnik 32 8 10 8 - 6 -

SKUPAJ 96 16 25 18 18 13 6

SPI -  SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE: 1. C,  
1. IDEO, 1. J, 1.P, 2. CIP, 2.DEO, 2. J, 3. CIO,  
3. DE, 3. J

SSI -  SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE: 1. B, 
1. ČF, 1. N, 2. BČF, 2. N, 3. BČF, 3. N, 4. BN, 4. ČF

PTI -  POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE: 4. BD, 
4. ČDFD, 5. BD, 5. ČDFD

KD – kulturno-umetniške vsebine
ŠD – športni dnevi
ZV – zdravstvena vzgoja in varna raba interneta,  

življenjske zgodbe invalidnih oseb 
MU – delavnice o metodah učenja
KIZ – knjižnična informacijska znanja
EKS – ekskurzije
NT – naravoslovni tabor
NIZ – nadaljnje izobraževanje
PD – projektno delo 
KAM – karierna mapa
VS – vzgoja za sobivanje
PPI – popolnoma proste izbirne vsebine
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POKLICNA MATURA (PM) 2021
TE

RM
IN

I

predprijava na poklicno maturo do 15. 11. 2021

predmaturitetni preizkus 5. 3. 2022

zadnji rok za oddajo prijave k PM (spomladanski rok) 29. 3. 2022

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM 24. 5. 2022

obdobje pisnih izpitov od 28. 5. 2022 do 13. 6. 2022

obdobje ustnih izpitov* od 13. 6. 2022 do 22. 6. 2022

seznanitev kandidatov z uspehom na PM 6. 7. 2022

zadnji rok za prijavo kandidatov k PM (jesenski rok) 7. 7. 2022

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od PM 20. 8. 2022

obdobje pisnih izpitov od 24. 8. 2022 do 31. 8. 2022

obdobje ustnih izpitov od 24. 8. 2022 do 3. 9. 2022
seznanitev kandidatov z uspehom na PM 9. 9. 2022

*Izjemoma lahko tudi 4. 6. in 11. 6. 2022

SPLOŠNA MATURA (SM) 2021

ZAKLJUČNI IZPIT (ZI) 2021

TE
RM

IN
I

predprijava na splošno maturo do 15. 11. 2021

predmaturitetni preizkus 5. 3. 2022

slovenščina, esej 4. 5. 2022

zadnji rok za oddajo prijave k SM (spomladanski rok) 29. 3. 2022

zadnji rok za spremembo prijave k SM 24. 4. 2022

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od SM 28. 5. 2022

obdobje pisnih izpitov od 4. 5. 2022 do 15. 6. 2022

obdobje ustnih izpitov* od 13. 6. 2022 do 22. 6. 2022 

seznanitev kandidatov z uspehom na SM 11. 7. 2022

zadnji rok za prijavo kandidatov k SM (jesenski rok) 12. 7. 2022

zadnji rok za pisno odjavo kandidatov od SM 20. 8. 2022

obdobje pisnih izpitov od 24. 8. 2022 do 31. 8. 2022

obdobje ustnih izpitov od 24. 8. 2022 do 3. 9. 2022

seznanitev kandidatov z uspehom na SM 16. 9. 2022

TE
RM

IN
I

zadnji dan za prijavo k ZI (spomladanski rok) 6. 5. 2022

obdobje zaključnih izpitov od 6. 6. 2022 do 21. 6. 2022

pisni izpit slovenščina 6. 6. 2022

zadnji dan za prijavo k ZI (jesenski rok) 15. 7. 2022

obdobje jesenskega roka ZI od 23. 8. 2022 do 6. 9. 2022

pisni izpit – slovenščina 23. 8. 2022



iskanje idej, oblikovanje skupin, odločanje za temo do 15. 10. 2021 kandidati skupaj z učitelji mentorji 
in razredniki

prijava kandidatov in predlogi tem kandidatov do 22. 10. 2021 kandidati (skupaj z izbranim 
mentorjem)

uvodni sestanek s kandidati in seznanitev z 
navodili za delo in sodelovanje do 12. 11. 2021 mentorji

možna sprememba teme do 19. 11. 2021 dijaki (skupaj z izbranim 
mentorjem)

potrditev prijavljenih tem na PM 26. 11. 2021 IO PM 

izdaja pisnega sklepa kandidatu do 7. 1. 2022 IO PM 

objava urnika konzultacij do 7. 1. 2022 mentorji

izdelava projektne naloge (razgovor o zasnovi, 
konzultacije, predstavitev osnutka, dokončno 

oblikovanje) – PM
do 4. 3. 2022 dijaki

oddaja projektne naloge v končni obliki v 
ocenjevanje (2 vezana izvoda) – PM do 18. 3. 2022 dijaki mentorju osebno

oddaja podpisanega potrdila o pripravljeni in 
oddani projektni nalogi za zagovor do 25. 3. 2022

dijaki prof. Urški Teran Ravnikar 
(tajnici PM) kot obvezno prilogo 
Prijavi k poklicni maturi

zagovor projektnih nalog 31. 3. 2022 in 21. 4. 2022
Srečanje mladih raziskovalcev 
Gorenjske
Dan odprtih vrat 

začetek zbiranja predlogov novih naslovov na šoli 1. 9. 2021 kandidati skupaj z učitelji mentorji 

predlogi novih naslovov nalog 
do 1. 10. 2021

kandidati skupaj z učitelji mentorji 
in razredniki

objava urnika konzultacij do 16. 10. 2021 mentorji

prijava kandidatov in predlogi tem kandidatov, učitelj 
seznam vseh prijav izroči tajniku ŠMK SM do 5. 11. 2021 kandidati (skupaj z izbranim 

mentorjem)

uvodni sestanek s kandidati in seznanitev z navodili za 
delo in sodelovanje do 31. 10. 2021 mentorji

kandidati predložijo mentorju dispozicijo naloge do 8. 11. 2021 kandidati

ŠMK SM se seznani s predlogi naslovov nalog in potrdi 
učitelje, ki spremljajo izdelavo naloge 14. 11. 2021 IO SM

možna sprememba naslova naloge od 8. do 21. 11. 
2021

kandidati (skupaj z izbranim 
mentorjem)

potrditev prijavljenih tem na SM 22. 11. 2021 IO SM 

izdaja pisnega sklepa kandidatu do 15. 1. 2022 IO SM 

objava urnika konzultacij do 15. 1. 2022 mentorji

kandidati oddajo mentorju delovni osnutek naloge 30. 1. 2022 kandidati

zagovori projektnih nalog in internih delov 24. 2. do 4. 3. 2022 kandidati

kandidati oddajo mentorju nalogo do 6. 3. 2022 kandidati

oddaja naloge na šoli za spomladanski izpitni rok 14. 4. 2022 kandidati

ŠMK SM seznani kandidate s točkami, doseženimi pri 
nalogah na spomladanskem izpitnem roku 16. 5. 2022 IO SM

zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri 
nalogah v spomladanskem izpitnem roku 19. 5. 2022 kandidati

Datumi za izvedbo PM in SM so zavezujoči za vse akterje. V primeru izdelave raziskovalne naloge velja rokovnik, ki 
velja za izdelavo raziskovalne naloge.

Andreja Ahčin, predsednica IO

ROKOVNIK ZA IZDELAVO NALOG

ČASOVNICA v okviru SM

ČASOVNICA v okviru PM in ZI
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IZPITNI ROKI 

ZIMSKI ROK
popravni izpiti od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022

zaključni izpiti od 4. 2. 2022 do 28. 2. 2022

poklicna matura od 1. 2. 2022 do 3. 3. 2022

SPOMLADANSKI ROK (ZAKLJUČNI LETNIKI)
izpitni rok za izboljšanje ocene za zaključne letnike od 24. 5. 2022 do do 27. 6. 2022

popravni izpiti za zaključne letnike v programih nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja (2- in 3-letni programi)

30. 5. 2022 do 3. 6. 2022

zaključni izpiti za 2- in 3-letne programe od 6. 6. 2022 do 15. 6. 2022

poklicna matura za 4- in 5-letne programe od 28. 5. 2022 do 6. 7. 2022

splošna matura za gimnazijo od 4. 5. 2022 do 11. 7. 2022

SPOMLADANSKI ROK (NEZAKLJUČNI LETNIKI)
popravni izpiti od 30. 6. 2022 do 7. 7. 2022

JESENSKI ROK
popravni izpiti od 16. 8. 2022 do 22. 8. 2022

zaključni izpiti od 23. 8. 2022 do 6. 9. 2022

poklicna matura od 24. 8. 2022 do 9. 9. 2022

splošna matura od 24. 8. 2022 do 16. 9. 2022

K izpitu se moraš prijaviti pravočasno:
-  60 dni pred spomladanskim oz. zimskim rokom splošne in poklicne mature;
-  do 7. 7. 2022 za jesenski rok poklicne mature, do 12. 7. 2022 za jesenski rok splošne mature; 
-  30 dni pred zaključnim izpitom;
-  5 dni pred ostalimi izpiti oz. do datuma, ki je objavljen na oglasni deski.

Datumi so načrtovani v letnem delovnem načrtu šole. Točni razporedi bodo objavljeni po predpisa-
nem pravilniku.

izdelki pekov zaključni izpit slaščičarjev
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  Mednarodni
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
UNESCO
MEPI
ERASMUS+ mobilnosti:
•		POPREI	(Avstrija,	Norveška,	Estonija,	

Ciper, Hrvaška, Poljska)
•		NAPREI	(Avstrija,	Norveška,	Estonija,	

Ciper, Hrvaška)
•		UČINEK
•		CoReFuture

ERASMUS+ in drugi mednarodni projekti:
•		Partnerstvo	prek	meja	(Ehrental,	

Drauhofen, Litzlhof)
•		različni	E-TWINNING	projekti
•		SUITABLE
•		ALPS4NATS
•		MILK-ed
•		FARCURA
•		TopPLANT
•		Relearn	plastics
•		DiGiHiQVET

PROJEKTI

BOŽIČNO-NOVOLETNA RAZSTAVA
FESTIVAL POMLADI
VELIKONOČNA RAZSTAVA
FESTIVAL »KO UČIM, GRADIM«
AKTIVNE OBLIKE DELA

   Državni projekti
PODVIG (Podjetnost v gimnaziji)
RAZVOJNA NALOGA: Ustvarjanje učnih 
okolij za 21. stoletje 
Varno in spodbudno učno okolje
NA-MA POTI
GIBANJE ZNANOST MLADINI
ZDRAVA ŠOLA
RAZVOJNI PROJEKTI
SPREMLJANJE KAKOVOSTI
RASTEM S KNJIGO
DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST 
TEKMOVANJE BIOTEHNIŠKIH ŠOL

  Šolski interni projekti
KARIERNA MAPA
NADARJENI DIJAKI
ŠOLA ZA STARŠE
IZMENJAVA DIJAKOV
MEDIACIJA
UČENJE UČENJA

Snemanje za Podvig (Podjetnost v gimnaziji)

Ekošola kot način življenja
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MOJ UČNI NAČRT

Ne premišljuj o tem, česar nimaš. Premišljuj o tem, kaj lahko narediš s tem, kar imaš.  
(Ernest Hemingway)

Karierna mapa (KAM) predstavlja mapo učnih dosežkov vsakega dijaka in dijakinje. Odkrivanje osebnih 
močnih področij in področij, kjer lahko posameznik raste, zastavljanje ciljev, ustvarjanje novih poklicnih 
kompetenc so v času mladostništva pomemben motivacijski faktor.

Dijaki in dijakinje karierno mapo postopoma dopolnjujejo skozi vsa leta šolanja. Zbrani dokumenti in 
dokazila, kot so spričevala, potrdila, pohvale, delovni listi in tematsko osredotočeni izdelki, fotografije 
izdelkov, dokazila iz tekmovanj in še mnoga druga, spodbujajo osebnostno rast in ustvarjajo pozitivno 
samopodobo dijakov in dijakinj.

Na Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo se s karierno mapo (KAM) že več kot 10 let trudimo  spod-
bujati vse dijake in dijakinje, da v času izobraževanja pridobijo in prepoznajo svoje kompetence, tako 
ključne kot poklicne. Učitelji jim ponudijo oporo in spodbujajo njihovo ustvarjalnost pri izdelavi mape 
učnih dosežkov.

Ob zaključku šolanja na Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo dijaki in dijakinje zaključnih letnikov s 
svojo karierno mapo predstavijo svoja znanja in spretnosti, ki so lahko ključna za prvo zaposlitev, po-
čitniško prakso, dokazilo pri razpisih na različne mednarodne izmenjave za dijake in še mnogo drugega.

Tudi v šolskem letu 2021/2022 načrtujemo NAGRADNI NATEČAJ za najboljše KARIERNE MAPE.

Anja Zaletelj, koordinatorica projekta KAM

UČNE NAVADE:
- pred učenjem si pripravim prostor, ki mora biti dovolj svetel in ravno prav topel;
- na delovni mizi ne sme biti stvari, ki bi me motile pri učenju;
- glede na svoj bioritem si določim najboljši čas učenja;
- pred učenjem si naredim učni načrt (snov razdelim na smiselne enote, na manjše dele, nato novo snov 

povežem s staro);
- učenje mora imeti odmore (10 minut) in strnjeno ne sme trajati več kot 40 minut;
- med odmori skrbim za zdravo prehrano in pijačo; 
- pri učenju aktivno izpisujem, podčrtujem, rišem, kar pomeni, da samo branje in obračanje listov ni 

dovolj;
- snov, ki mi ni razumljiva, si izpišem in takoj naslednji dan prosim učitelja za dodatno razlago;
- redno pišem domače naloge in v šoli spremljam pregled napisane naloge;
- učim se vsak dan sproti, saj tako snov postopoma utrjujem.

KARIERNA MAPA (KAM)

UČENJE UČENJA
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UČENJE NA DALJAVO

Ura Ključna beseda Navodilo, razlaga X

Pred 7.00 DOBRO JUTRO Pospraviš posteljo, se umiješ, preoblečeš v dnevna 
oblačila, telovadiš in poješ zajtrk.

7.00–7.20 Priprava na pouk Za pouk si pripraviš računalnik, internet, zvezke, 
šolske potrebščine … 

7.20– Čas za šolo
Narediš, kar ti je poslal/-a učitel/-jica; če tega ni, 
ponavljaš snov za nazaj. Udeležiš se video ur pouka 
in razrednih ur s sošolci v Temasih. 

Odmori med 
urami, aktivnostmi 

Izberi si dejavnost, ki te sprošča – raztezanje, malica, 
prijetna glasba, sprehod …

14.00–15.00 Čas za kosilo

15.00–16.30 Čas za sprostitev
Če je lepo vreme, pojdi na svež zrak. To je tudi čas za 
prijatelje, sorodnike (druženje glede na zdravstvena 
priporočila) … in seveda branje.

16.30–19.00
Narediš, kar ti je poslal/-a učitel/-jica; če tega ni, 
dokončaš domačo nalogo, se učiš, pomagaš sošolcu 
ali sošolki …

19.00 Večerja

20.00 Čas pred spanjem Čas za družabne igre z domačimi, pogovor, branje ....

22.00 Čas za spanje Spanje.

Pripravila: Tadeja Fričovsky, šolska svetovalka

KORISTNA NAVODILA, KO POUK POTEKA NA DALJAVO
1. NAREDITE SI TEDENSKI NAČRT PO DNEVIH, kdaj, kaj in kje boste delali za šolo.
2. Vpeljite DNEVNO RUTINO, ko aktivnosti počnete tako, da so določene dejavnosti vedno ob istem času 

(vstajanje, zajtrk, šport, delo za šolo, kosilo, počitek in sprostitev, čas za prijatelje in družino, stanje …). 
Rutina in predvidljivost dnevnih aktivnosti omogočata občutek varnosti in nadzora. Vsekakor upošte-
vaj, kdaj si najbolj učinkovit (zjutraj/popoldan/zvečer – v tem smo si ljudje različni).

3. V kolikor si deliš računalnik z družinskimi člani, se z njimi DOGOVORI, ob katerih urah SI GA BOSTE 
IZMENJEVALI.

4. Včasih je bolje ZAČETI Z LAŽJO/ZANIMIVEJŠO SNOVJO in nadaljevati z bolj zahtevno. Ne pozabi na 
ODMORE med učenjem!

5. Pomisli, koga lahko PROSIŠ ZA POMOČ, če pri šolskem delu naletiš na težave (učitelj, svetovalni dela-
vec v šoli, sošolec, starš, brat ali sestra …).

6. Delaj SPROTI in ko za določen dan narediš vse (v tvojem dnevnem urniku bodo vse aktivnosti označe-
ne s kljukico), se pohvali. NAGRADIŠ SE lahko s časom za stvari, ki jih rad počneš.

7. Misli pozitivno: »Kako si lahko pomagam? Kdo mi lahko pomaga?« je boljše kot: Ne morem. Ne 
znam.« In nikoli ne pozabi, da je jutri nov dan .
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KOLEDAR ZA  
ŠOLSKO LETO  
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SEPTEMBER

sr 1
začetek pouka

naravoslovni tabor CŠOD Bohinj 2. BČF, 2. N (1. 9.–3. 9. 2021)

če 2
PUD 3. E (2. 9.–31. 10. 2021) | PUD 3. D, 3. CIO (2. 9.–27. 10. 2021)

roditeljski sestanki (3., 4. in 5. letniki)

pe 3
kulturni sprejem prvih letnikov

so 4
ne 5
po 6

PUD 3. BČF (6. 9.–17. 9. 2021) | naravoslovni tabor CŠOD Gorenje 3. GIM (6. 9.–8. 9. 2021)

to 7
sr 8 naravoslovni tabor CŠOD Gorenje 2. GIM (8. 9.–10. 9. 2021) |                         mednarodni dan pismenosti

če 9
roditeljski sestanki (1. in 2. letniki)

pe 10
so 11
ne 12
po 13
to 14

pedagoška konferenca

Letos praznuješ 30 let, moja 
domovina. Ob tej obletnici ti 
želim, da ohraniš vse bisere 

še naprej in za vedno ostaneš 
mlada s polno rodovitne zemlje. 

Ponosen sem nate. 

Lenart
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Anja Zaletelj
Sticky Note
roditeljski sestanki (3., 4. in 5. letniki) se prestavi na 7. 9

Anja Zaletelj
Sticky Note
roditeljski sestanki (3., 4. in 5. letniki) 



sr 15 vrnitev Primorske k matični domovini

če 16
pe 17
so 18
ne 19
po 20
to 21 svetovni dan miru

sr 22 evropski dan brez avtomobila

mobilnost projekta Alps4nats v Italiji (Brescia) in Franciji (La Tour d’Aigue) (22. 9.–29. 9. 2021)

če 23 začetek jeseni

pe 24
so 25 EKO DAN in športni dan (nadomeščanje prostega dne 24. 12. 2021)

strokovna ekskurzija maturantov GEO (3. GIM, 4. GIM)

ne 26 svetovni dan jezikov

po 27
to 28
sr 29
če 30 svetovni dan srca
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pe 1
so 2
ne 3
po 4

svetovni dan varstva živali

to 5
svetovni dan učiteljev

sr 6
če 7
pe 8
so 9
ne 10
po 11

PUD 4. FD (11. 10.–31. 10. 2021) | PUD 4. ČD (11. 10.–31. 10. 2021)

dan šole

to 12
mobilnost projekta Suitable v Nemčiji (Berchtesgaden) (12. 10.–16. 10. 2021)

sr 13
če 14

OKTOBER
Po pripovedovanju mojih staršev in 

starih staršev je osamosvojitev Slovenije 
pomenila veliko UPANJE. Upanje v boljšo 

prihodnost, za boljše življenje v lastni 
državi, predvsem pa to, da se bomo o svoji 

usodi odločali sami. 

Martin
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pe 15
svetovni dan kmečkih žena

so 16
mobilnost projekta Suitable v Sloveniji  (16. 10.–20. 10. 2021 ) | svetovni dan hrane

ne 17
po 18
to 19

pedagoška konferenca

sr 20
če 21
pe 22
so 23
ne 24
po 25

jesenske počitnice (25. 10.–29. 10. 2021) 

to 26
sr 27

svetovni dan avdiovizualne dediščine

če 28
pe 29
so 30
ne 31

dan reformacije
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po 1
dan spomina na mrtve

to 2
PUD 2. J (2. 11.–27. 12. 2021)

sr 3
če 4
pe 5
so 6
ne 7
po 8
to 9
sr 10

mednarodna konferenca Ko učim gradim

svetovni dan znanosti za mir in razvoj

če 11
vrtiljak poklicev | svetovni dan mladine

pe 12
so 13

Šola za starše

ne 14
svetovni dan diabetesa

NOVEMBER
Vsak Slovenec te dobro pozna. Prav vsak 
tvoj del je čudovit. Imaš veliko naravnih 
znamenitosti, ki jih vsi občudujejo, tiste 

najlepše pa skrivaš pred radovednimi 
očmi. Vesela sem, da živim na tvojem 

ozemlju, saj uživam v tvoji navzočnosti.

Mojca
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po 15
to 16

mednarodni dan strpnosti

sr 17
če 18

dan gimnazije | varna raba interneta (1. letniki) |                         svetovni dan filozofije

pe 19
so 20

izobraževanje za učitelje

ne 21
po 22
to 23

pedagoška konferenca | skupne govorilne ure | dan Rudolfa Maistra

sr 24
če 25
pe 26
so 27
ne 28
po 29
to 30

gla
sb
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a p
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sr 1
svetovni dan boja proti aidsu

če 2
pe 3

kulturni dogodek – dobrodelni večer (1. SSI, 1. SPI)

so 4
ne 5

mednarodni dan prostovoljstva

po 6
to 7
sr 8
če 9
pe 10

svetovni dan človekovih pravic

so 11
ne 12
po 13
to 14

DECEMBER
Nekaj najlepšega je, ko se zjutraj 

zbudiš in skozi okno pogledaš 
zasnežene gore, obsijane z 

jutranjim soncem. Zaveš se, da si 
doma v Sloveniji, najlepši deželi 

na svetu. 

Lenart
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sr 15
če 16
pe 17
so 18
ne 19
po 20
to 21

začetek zime

sr 22
če 23

pedagoška konferenca | kultura in preventiva

pe 24
so 25

božič

ne 26
dan samostojnosti in enotnosti

po 27
novoletne počitnice (27. 12. 2021–31. 12. 2021)

to 28
sr 29
če 30
pe 31
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so 1
novo leto

ne 2
novo leto

po 3
PUD 2. GH (3. 1.–28. 1. 2022) | PUD 3. J (3. 1.–25. 2. 2022)

to 4
sr 5
če 6
pe 7
so 8
ne 9
po 10
to 11
sr 12
če 13
pe 14

ocenjevalna konferenca | zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

JANUAR
Povedala si nam, da moramo biti 
še bolj povezani in si med seboj 

pomagati. Želim ti, da nam še 
mnogo let krasiš državo z vsemi 
svojimi čari, gorami, rekami in 

drugimi biseri. 

Karmen
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Anja Zaletelj
Sticky Note
PUD 2.GHK 3. 1-28. 1. 2022



so 15
ne 16
po 17

PUD 4. BD (17. 1.–28. 1. 2022)

to 18
tematski roditeljski sestanki | analizni razredni sestanki za starše | skupne govorilne ure

pedagoška konferenca

sr 19
če 20

športni dan (vsi)

pe 21
so 22
ne 23
po 24
to 25
sr 26
če 27

mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

pe 28
so 29
ne 30
po 31

svetovni dan boja proti kajenju
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to 1
PUD 1. IDEO, 1. C, 1. P (1. 2.–28. 3. 2022)

zimski izpitni roki (1. 2.–1. 3. 2022)

sr 2
svetovni dan mokrišč

če 3
ZI – slovenščina (pisni izpit)

pe 4
so 5
ne 6
po 7

kulturni dogodek s proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

to 8
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | Prešernov smenj v Kranju

sr 9
če 10
pe 11

informativni dan (4. SSI, 5. PTI, 4. GIM) | svetovni dan varne uporabe interneta

so 12
informativni dan (4. SSI, 5. PTI, 4. GIM)

ne 13
po 14
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FEBRUAR
Našo lepo deželo opevajo tudi najrazličnejše 

pesmi, kot so Avsenikove Slovenija, od 
kod lepote tvoje, Odmev s Triglava, Tam, 
kjer murke cveto ... Vodnikovo Dramilo in 

nenazadnje Prešernove Sonetni venec, Krst 
pri Savici, Zdravljica ... 

Hana
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to 15
sr 16
če 17
pe 18
so 19
ne 20
po 21

zimske počitnice (21. 2.–25. 2. 2022) |                          mednarodni dan maternega jezika

to 22
sr 23
če 24
pe 25
so 26
ne 27
po 28
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to 1
PUD 1. J (1. 3.–26. 4. 2022)

sr 2
če 3

mednarodni dan žena

pe 4
so 5

predmaturitetni preizkus (SM, PM)

ne 6
po 7
to 8

karierni dan – izobraževanje učiteljev

sr 9
če 10
pe 11
so 12

gregorjevo

ne 13
po 14

MAREC
Lepa je ta dežela naša, kjer očetje so rojeni.

Dežela sicer stara, a Slovenija tako kot narod njen sta mlada.
Kjer sonce prikaže se izza gora in tone v temna morja.

Kjer Triglav gleda na nas z neba,
kjer se včasih praznoval je praznik rojstva sonca.
Zdaj poti so te pozabljene, a narod nov rojeva se, 

ki živel bo naprej.

Uroš

PESEM SLOVENIJI
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to 15
sr 16
če 17
pe 18
so 19
ne 20
po 21

začetek pomladi  |                         svetovni dan poezije

to 22
pedagoška konferenca  |                          svetovni dan voda

sr 23
če 24

pozdrav pomladi (1. GIM)

pe 25
materinski dan

so 26
ne 27

svetovni dan gledališča

po 28
to 29

zadnji rok za oddajo prijave na SM, PM

sr 30
če 31

Srečanje mladih raziskovalcev Gorenjske
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pe 1
so 2
ne 3
po 4

PUD 2. DEO (4. 4.–20. 5. 2022) | PUD 2. CIP (4. 4.–27. 5. 2022)

to 5
sr 6
če 7

svetovni dan zdravja

pe 8
so 9
ne 10
po 11
to 12

pedagoška konferenca | roditeljski sestanki | skupne govorilne ure

sr 13
če 14

APRIL
Oh, Slovenija, res imaš vse. Od mogočnih Alp 
do morja in jezer pa vse do vinogradov in polj. 
Zemlja je rodovitna in podnebje in relief sta kot 
nalašč za gojenje vseh različnih vrst pridelkov 

od zelenjave, sadnih dreves in vinogradov.  
Si res najlepša. 

Lucija
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pe 15
so 16
ne 17
po 18

velikonočni ponedeljek

to 19
sr 20
če 21
pe 22

svetovni dan Zemlje

so 23
svetovni dan knjige in avtorskih pravic

ne 24
zadnji rok za spremembo prijave na SM

po 25
kulturni dan

to 26
pouka prost dan (nadomestili v soboto 12. 2. 2022)

sr 27
dan upora proti okupatorju

če 28
prvomajske počitnice (28. 4 –29. 4. 2022)

pe 29
so 30
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ne 1
praznik dela

po 2
praznik dela

to 3
PUD 2. N (3. 5.-27. 5. 2022) |                      svetovni dan svobode medijev

sr 4
SM – esej (slovenščina) | ekskurzije (vsi)

če 5
pe 6

zadnji dan za prijavo k ZI

so 7
ne 8
po 9

PUD 2. BČF (9. 5.–13. 5. 2022) | dan Evrope

projektni teden (izbirno) (9. 5. –13. 5. 2022)

to 10
sr 11
če 12

dan odprtih vrat (predstavitev projektnih nalog zaključnih letnikov)

pe 13
so 14

MAJ
Ohranjajmo vrednote enake,  

kot pred tridesetimi leti:  
ENOTNOST, STRPNOST IN 

SPOŠTOVANJE.

Martin
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ne 15
svetovni dan družine

po 16
to 17
sr 18
če 19
pe 20

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja |  zaključene ocene za zaključne letnike 

ocenjevalna konferenca (zaključni letniki) | konec pouka (zaključni letniki)

so 21
ne 22

mednarodni dan biotske raznovrstnosti

po 23
organizirane priprave na SM, PM in ZI (23.–27. 5. 2022)

to 24
izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki) (24. 5.–27. 5. 2022)

zadnji rok za pisno odjavo od PM

sr 25
če 26
pe 27
so 28

zadnji rok za pisno odjavo od SM

začetek splošne in poklicne mature, spomladanski izpitni rok

ne 29
po 30

izpitni rok za NPI in SPI zaključne letnike (30. 5– 3. 6. 2022)

športni dan polovica dijakov | SLO (PM, SM)

to 31
svetovni dan športa
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sr 1
PUD 3. N  (1. 6.–21. 6. 2022 )  | dan reke Save

če 2
pe 3
so 4
ne 5
po 6

svetovni dan okolja

zaključni izpiti za 2- in 3-letne programe (6. 6.–15. 6. 2022) | ZI – slovenščina (pisni izpit)

to 7
sr 8

dan Primoža Trubarja

če 9
športni dan polovica dijakov | stroka (PM)

pe 10
so 11
ne 12
po 13

začetek obdobja ustnih izpitov (PM, SM)

to 14
svetovni dan krvodajalstva

JUNIJ
Tam, kjer so najlepše gore, 
tam, kjer so najlepša jezera, 

tam, kjer so najlepše reke
in kjer so dobri ljudje, 

tam je moj dom, tam je Slovenija.

Marcel
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sr 15
če 16
pe 17
so 18
ne 19
po 20
to 21

začetek poletja

sr 22
podelitev spričeval zaključnega izpita

če 23
zaključene ocene in ocenjevalna konferenca

pe 24
slavnostna podelitev spričeval in obeležitev dneva državnosti

konec 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

so 25
dan državnosti

ne 26
po 27

poletne počitnice (27. 6.–31. 8. 2022)

priprave na popravne izpite

to 28
priprave na popravne izpite

sr 29
pedagoška konferenca – karierni dan

če 30
popravni izpiti (30. 6.–7. 7. 2022)

na
gr

ad
ni 

izl
et

 |
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pe 1
so 2
ne 3
po 4
to 5
sr 6

seznanitev kandidatov z uspehom na PM

če 7
ocenjevalna konferenca po popravnih izpitih in zaključna pedagoška konferenca

zadnji rok za prijavo na PM (jesenski rok)

pe 8
so 9
ne 10
po 11

seznanitev kandidatov z uspehom na SM

to 12
zadnji rok za prijavo na SM (jesenski rok)

sr 13
če 14

JULIJ
Po svetu te poznajo kot zeleno, varno 
državo, polno dobrih ljudi. Gorenjska, 

Primorska, Dolenjska, Notranjska, 
Štajerska, Koroška in Prekmurje – vsi tvoji 

deli so čudoviti, biser tvoje lepote.

Neža
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pe 15
zadnji dan za prijavo na ZI (jesenski rok)

so 16
ne 17
po 18
to 19
sr 20
če 21
pe 22
so 23
ne 24
po 25
to 26
sr 27
če 28
pe 29
so 30
ne 31
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po 1
to 2
sr 3
če 4
pe 5
so 6
ne 7
po 8
to 9
sr 10
če 11
pe 12

mednarodni dan mladih

so 13
ne 14

AVGUST
Trma, železna volja in ljubezen do 

domovine je zapuščina, ki jo je potrebno 
prenašati naprej. Vera v lepši jutri 

je oblikovala ta narod skozi celotno 
zgodovino.

Nika
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po 15
Marijino vnebovzetje

to 16
uvodni pedagoški sestanek  | začetek jesenskega izpitnega roka

popravni izpiti (16. 8–22. 8. 2022)

sr 17
združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

če 18
pe 19
so 20
ne 21
po 22

ocenjevana konferenca po popravnih izpitih

to 23
ZI – slovenščina (pisni izpit)

sr 24
začetek SM, PM in ZI v jesenskem izpitnem roku

če 25
sestanek za razrednike

pe 26
so 27
ne 28
po 29
to 30

uvodna pedagoška konferenca

sr 31
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ŽIVLJENJE V SREDNJI ŠOLI BC NAKLO

Pravilnik o šolskem redu v 5. členu določa, da se 
dijaki lahko organizirajo v skupnost dijakov. Šola 
zagotovi osnovne pogoje za delo skupnosti (pro-
stor in potrebne informacije). Skupnost dijakov 
deluje v skladu s svojimi pravili in se praviloma 
sestaja izven pouka. Ravnatelj lahko ob soglasju 
skupnosti dijakov le-tej določi mentorja.

Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj 
enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in 
pobude skupnosti dijakov ter jih seznanjajo s 
svojimi stališči in odločitvami.

5. člen omenjenega pravilnika določa, da dijaki 
lahko izdajajo šolski časopis in druga gradiva ter 
organizirajo šolska društva, šolski radio in drugo. 
Za to morajo pridobiti vnaprejšnje soglasje 
ravnatelja.

Vsak oddelek šole v dijaško skupnost voli svoje-
ga predstavnika. Le-ta ima dolžnost posredovati 

Šolska svetovalka: Tadeja Fričovsky

Ko se ti porajajo vprašanja, kako se učiti, kako načr-
tovati šolsko delo, kako uspešno reševati konflikte, 
kam po zaključenem šolanju ipd., se oglasi pri šol-
ski svetovalki.

Če želiš, bomo skupaj reševali tudi statuse, socialne 
stiske in nasploh svetovali.

Za pogovor se ti ni treba vnaprej dogovoriti. Če pa 
boš prišel/-a v času, ko bom zadržana, bova skupaj 
določila/-i termin.

Koordinatorica otrok s posebnimi potrebami: 
Anja Bergant

Če želiš urejati status otroka s posebnimi potreba-
mi in si pridobiti dodatno učno pomoč, se oglasi, 
da ti pomagam. Skupaj bova reševala/-i tudi druge 
težave.

DIJAŠKA SKUPNOST

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

mnenja in pobude dijakov oddelka, iz katerega 
prihaja, in obveščati dijake oddelka o delovanju 
dijaške skupnosti. 

Mentorica dijaške skupnosti je Tadeja Fričovsky.

Šolska svetovalka za program pomočnik v bio-
tehniki in oskrbi: Neža Pirih

Če obiskuješ program Pomočnik v biotehniki in 
oskrbi ter se soočaš s kakršnimikoli izzivi, si toplo 
vabljen/-a v šolsko svetovalno službo. Vsakdo od nas 
kdaj potrebuje nasvet. V šolski svetovalni službi ti 
lahko pomagamo pri načrtovanju učenja, komunika-
ciji z vrstniki, svetujemo, kako reševati konflikte, kako 
se vpisati na višjo stopnjo izobraževanja, pomagamo 
pri načrtovanju nadaljnje življenjske poti ipd.

Če se znajdeš v stiski, bodisi zaradi učenja ali oseb-
nih težav, se obrni na nas. 

             KOMUNIKACIJA
                   EDEN GOVORI
                   DRUGI POSLUŠA
            REŠITEV
           NE ŽALI DRUGEGA
    SKUPNI CILJ
              PRIVOLITEV
 REFLEKSIJA
                ZAUPNOST

Akrostih je nastal 18. 
8. 2010, v Strahinju, na 
izobraževanju učiteljev 
srednje šole BC Naklo o 
šolski mediaciji.

Posaditev drevesa generacije maturantov
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Knjižničarka: Urška Simjanovski
04 277 21 16
urska.simjanovski@bc-naklo.si

Knjižničar: Andrej Pogorelec
04 277 21 05
andrej.pogorelec@bc-naklo.si

•	 COBISS	katalogizacija	in	klasifikacija	vseh	
knjižničnih gradiv,

•	 vodenje	bibliografij,
•	 iskanje	po	knjižničnih	virih	in	bazah	podat-

kov.

Pravila v knjižnici:
•	 član	je	vsak	dijak	naše	šole,	ki	si	izposoja	

gradivo v knjižnici;
•	 članarine	ni;
•	 rok	izposoje	je	14	dni,	izposojo	lahko	enkrat	

podaljšaš;
•	 revij	ne	izposojamo;
•	 če	knjigo	izgubiš	ali	poškoduješ,	jo	moraš	

nadomestiti z novo oz. plačati njeno tržno 
vrednost;

•	 ob	koncu	leta	moraš	vse	izposojene	knjige	
vrniti; 

•	 knjižnica	je	prostor	za	študij	in	branje	ter	
posebne kulturne dogodke.

KNJIŽNICA

Knjigobežnica

Menjaj branje in sanje

Učbeniški sklad:

V knjižnici si lahko za tekoče šolsko leto izposo-
diš komplete učbenikov in zanje plačaš obrabni-
no, ki znaša tretjino tržne cene učbenika.
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KAJ?
Gre za raziskovanje na katerem koli področju, ki te 
zanima in si o njem v šoli slišal/-a premalo. Razisko-
valno nalogo lahko tudi združiš s pripravo seminar-
ske ali projektne naloge za maturo. O svojem delu 
in odkritjih moraš napisati nalogo in jo predstaviti 
na srečanju mladih raziskovalcev. 

KDAJ?
Priprava in oddaja naloge: marec 2022.

Predstavitev naloge: 31. 3. 2022.

Državno tekmovanje: maj 2022.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

KDO?
Radovedni in vedoželjni.

KAKO?
Izbereš temo, poiščeš mentorja na šoli ali izven nje. 
Nalogo lahko delaš sam, v paru ali skupini.

Koordinator: ANDRAŽ KALAMAR

KAJ?
Zagotoviti ustrezne pogoje za raziskovalno dejav-
nost dijakov in zaposlenih. 

KDO? 
Želimo, da bi se naši dijaki in mentorji udeleževali 
različnih srečanj raziskovalcev in sodelovali na naj-
različnejših tekmovanjih, na katerih bi prikazali svo-
jo raziskovalno oziroma projektno širino. 

PRIUS 
projektno delo, raziskovalno delo, izobraževanje, usposabljanje, strokovno 
izpopolnjevanje

KAKO DOSEČI CILJE? 

V pouk želimo vnesti različne inovativne pristope, 
seveda pa pri tem ne smemo zanemariti primarnih 
učnih ciljev. Naš namen je projektno in raziskoval-
no delo umestiti ob bok drugim, klasičnim oblikam 
poučevanja. Predvsem pa želimo opredeliti vlogo 
mentorja, raziskovalca, dijaka – poudarek bo na 
samostojnosti in samodisciplini dijakov, aktivnem 
sodelovanju med mentorjem in dijakom (razisko-
valcem) in sprotnem delu oziroma sprotni pripravi 
končnih (pisnih) izdelkov.

Koordinatorica: dr. NINA MODRIJAN

Namen izobraževanja 
mora biti urjenje 
neodvisnih aktivnih 
in razmišljujočih 
posameznikov, ki 
bodo v služenju 
skupnosti videli svoje 
najvišje poslanstvo. 

(A. Einstein)
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KAKO LAHKO POMAGAJO STARŠI

Pedagoški delavci Biotehniškega centra Naklo se 
zavedamo, da zastavljene cilje lahko dosežemo 
le z dobrim sodelovanjem med šolo in starši. Mo-
žnosti za sodelovanje je veliko:

 RODITELJSKI SESTANKI
Starši boste osnovne informacije o delu šole 
oziroma o delu razreda kot celote dobili na treh 
roditeljskih sestankih, ki bodo:

•	prvi:	2.	oz.	9.	september	2021,

•	drugi:	18.	januar	2022,

•	tretji:	12.	april	2022.

Po potrebi, glede na problematiko v razredu, 
bodo organizirani še izredni roditeljski sestan-
ki, ki so lahko sklicani tudi na vašo pobudo.

 SKUPNE GOVORILNE URE so vedno ob 16.30. 
Takrat se lahko pogovorite z vsemi učitelji. 
Datumi:
•	23.	november	2021,
•	18.	januar	2022,
•	12.	april	2022.

 GOVORILNE URE imajo učitelji vsak teden, 
predvideno v dopoldanskem času. Lahko 
se oglasite tudi po telefonu.

 SVETOVALNA SLUŽBA
Ob morebitnih težavah v šoli bo razrednik sku-
paj s svetovalno službo šole vabil starše na raz-
govor. Ti razgovori so zelo pomembni za hitro 
in sprotno reševanje nastalih problemov, zato 
je pomembno, da se jih starši udeležite.

 ŠOLA ZA STARŠE
Šola bo organizirala predavanja za starše. Pri-
javnice prejmete na 1. roditeljskem sestanku 
pri razredniku. Šola je brezplačna.

 SPLETNA STRAN 
www.bc-naklo.si vsebuje informacije in novosti. 

 SAFE-SI
http://www.safe.si/ je točka osveščanja o varni 
rabi interneta za otroke in mladostnike v Slove-
niji (priporočila za starše, kje prijaviti neprimerne 
vsebine na internetu, pravila obnašanja …).

 OBVESTILO O USPEHU oz. SPRIČEVALO
Po prvem ocenjevalnem obdobju dobijo dijaki 
in dijakinje obvestilo o uspehu, po zaključku 
pouka uspešni spričevalo, neuspešni obvesti-
lo o uspehu. Dijaki po vsakem izpitnem roku 
prejmejo obvestilo o uspehu ali spričevalo, ko 
opravijo vse obveznosti.

 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Za ravnanje z otrokom s posebnimi potreba-
mi ni mogoče predpisati recepta, lahko pa se 
naučimo nekaj o njegovih posebnih potrebah 
in prijateljskega razumevanja za njegov svet. 
Družina in šola sta druga drugi najboljši učitelj 
in preko sodelovanja postaneta sposobni zdru-
žiti skrb za mladostnika s skrbjo zanj znotraj 
šolske organiziranosti.

Šola je otrokom, ki so prejeli odločbo o usme-
ritvi, dolžna nuditi prilagoditve in/ali pomoč.
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Odgovorna oseba: Andreja Ahčin
Uredili in pripravili: Anja Zaletelj, Monika Rant
Priprava besedil: avtorji dejavnosti
Priprava fotografij: Marta Skoberne, Bernarda Božnar, Jera Oražem, Mojca Logar,  
Majda Kolenc Artiček (avtorica fotografije na naslovnici), Dejan Hudoletnjak (avtor fotografije na zadnji strani)
Notranja stran platnice (Kaj lahko storim, da preprečim širjenje novega koronavirusa):  
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_navodila_preprecitev-sirjenja.pdf
Lektorica: Marcela Koren
Oblikovanje in prelom: Tiskarna OMAN, Kranj

VODNIK BC NAKLO – SREDNJA ŠOLA 2021/22

Povezave do besedil posameznih zakonov, pra-
vilnikov in šolskih pravil (v spodaj navedenem 
vrstnem redu) so objavljene na spletni strani šole 
http://www.bc-naklo.si pod zavihki Srednja šola/
Za dijake/Šolska pravila ali Biotehniška gimnazija/
Za dijake/Šolska pravila. 

ZAKONI

•	 Zakon	o	gimnaziji
•	 Zakon	o	poklicnem	in	strokovnem	izobraževanju
•	 Zakon	o	šolski	prehrani

PRAVILNIKI

•	 Pravilnik	o	šolskem	redu	v	srednjih	šolah
•	 Pravilnik	o	ocenjevanju	znanja	v	srednjih	šolah

 

ŠOLSKA PRAVILA

•	 Pravila	šolskega	reda
•	 Šolska	pravila	ocenjevanja
•	 Pravila	o	šolski	prehrani
•	 Obrazec	–	prijava	na	šolsko	prehrano

Šolska pravila, zakoni in drugi pravilniki
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PREDMETI OZ. STROKOVNI MODULI IZOSTANEK: OPOMBE:

ocenjevalno 
obdobje opr. neopr.

I.                  1. polletje

1. 9. 2021–14. 1. 2022

II.
2. polletje

15. 1. 2022–20. 5. oz. 
23. 6. 2022

načrtovana 
zaključena ocena

zaključena ocena
opombe

učitelj

govorilne ure  
za starše

govorilne ure  
za dijake

REDOVALNICA

ob začetku šolskega 
leta si zastavim cilje, 

ki jim sledim

redno 
obiskujem 

pouk
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PREDMETI OZ. STROKOVNI MODULI IZOSTANEK: OPOMBE:

ocenjevalno 
obdobje opr. neopr.

I.                  1. polletje

1. 9. 2021–14. 1. 2022

II.
2. polletje

15. 1. 2022–20. 5. oz. 
23. 6. 2022

načrtovana 
zaključena ocena

zaključena ocena
opombe

učitelj

govorilne ure  
za starše

govorilne ure  
za dijake

vedno nosim s 
seboj vse šolske 

potrebščine

aktivno sodelujem 
pri pouku, poslušam 

razlago in si zapisujem

delam svoje 
zapiske, skrbim za 
urejenost zvezkov

pri učenju si 
pomagam z zapiski iz 

učbenika



ŠTEVILKE NUDENJA POMOČI

Zdravstveni dom Kranj 
Gosposvetska ul. 10, Kranj
tel.: 04 208 20 00, 04 208 21 00

Nujna medicinska pomoč 
tel.: 112

Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Bleiweisova  6, Kranj 
tel.: 04 202 72 00

Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Cesta železarjev 8, Jesenice 
tel.: 04 583 60 40

Krizni center za mlade Ljubljana
Ravbarjeva 11a, Ljubljana 
tel.: 01 236 12 22 in 01 236 12 23 
mob.: 041 419 121 in 041 419 122
e-naslov: kcmlj@siol.net

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
p. p. 2726, Ljubljana
tel.: 01 544 35 13 in 01 544 35 14 
080 11 55 (brezplačna tel. št. – žrtve nasilja)
e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si

Svetovalnica za mlade v stiski, Center za pomoč 
mladim
Kersnikova 4, Ljubljana
tel.: 01 438 22 10, mob.: 031 323 573
e-naslov: lj-info@cpm-drustvo.si

Telefon za otroke in mladostnike – Tom 
tel.: 116 111 (brezplačna tel. št.)
e-naslov: tom@zpms.si
Svetovanje otrokom in mladostnikom,  
ki imajo težave doma, v šoli, s prijatelji …

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
nedovoljenih drog
Gosposvetska ul. 9, Kranj
tel.: 04 208 22 15
vsak delovnik: 8.00–15.00, torek: 10.00–17. 00

Možnosti terapevtske obravnave
Čmrlj, Marko Juhant, s. p. 
mob.: 041 771 607
e-naslov: marko.juhant@gmail.com

Svetovanje in psihoterapija, Zlatko Vršič, s. p. 
Tavčarjeva ulica 18, 4220 Škofja Loka
mob.: 040 435 231 
e-naslov: zlatko.vrsic@guest.arnes.si
info@zvsp.si 

Prva pomoč ob zastrupitvi z drogami 
tel.: 112

Center KORAK 
Kidričeva 53, 4000 Kranj
tel.: 04 281 86 11, 281 16 15
e-naslov: info@center-korak.si

Društvo Sožitje 
Kidričeva 51, 4000 Kranj
e-naslov: info@sozitje.si

Center Sonček Kranj 
Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj
tel.: 04 236 41 80, 236 41 81 
mob.: 041 706 713
e-naslov: kranj@soncek.org

HUMANA – združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje 
Oldhamska cesta 14, 4000 Kranj 
tel.: 04 201 17 20
mob.: 040 765 552
e-naslov: humana2000@gmail.com

Zavod RS za šolstvo OE Ljubljana
Dunajska 104, 1000 Ljubljana
tel.: 01 236 31 00

Labirint Kranj – center za pomoč, terapijo, socialno 
rehabilitacijo zasvojenih
Sejmišče 4, Kranj
tel.: 04 256 57 80
mob.: 031 865 852 
e-naslov: info@labirint-omame.si
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KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM  
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA 

SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim 
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno 
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.

V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki 
prekriva nos in usta.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov.

Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in ravnamo 
po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa 
COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, 
kar je običajno za pljučnico.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj 
bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.

imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.  
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 2 m)

KAJ LAHKO STORIM, DA PREPREČIM  
ŠIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA 

SARS-CoV-2019

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki 

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. 

Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

Upoštevamo pravila higiene kašlja.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. Povežemo se s svojim izbranim 
osebnim zdravnikom, izven delovnega časa ambulante pa z dežurno 
zdravstveno službo. Nato sledimo njihovim navodilom.

V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki 
prekriva nos in usta.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih 
prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno 
zračenje zaprtih prostorov.

Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in ravnamo 
po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa 
COVID-19.  Bolezen se kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, 
kar je običajno za pljučnico.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj 
bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. 
Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/
razkuževanju kože.

imajo povišano telesno temperaturo, kihajo in kašljajo.  
(Virus se širi kapljično, zato je varna razdalja 2 m)
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