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BODOČI GIMNAZIJCI!

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 povečamo 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

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



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.

ODLIČNI IN ZLATI NA SPLOŠNI MATURI 2015

5 STEBROV GIMNAZIJE

OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ 
POSAMEZNIKA 
karierna mapa

S SPLOŠNO MATURO DO IZBRANEGA 
ŠTUDIJA

MEDNARODNO SODELOVANJE 
Norveška, Poljska, Avstrija, Velika 

Britanija ...

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN 
tabori, šport, kultura …

LABORATORIJSKO, TERENSKO IN 
RAZISKOVALNO DELO



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 usmeri tudi v izbrane 
družboslovne predmete. 

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 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. 

Strokovna gimnazija se zaključi s SPLOŠNO MATURO, ki omogoča

VPIS NA VSE UNIVERZITETNE ŠTUDIJE.



PREDMETNIK

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik skupno število 
ur v programu

I - OBVEZNI PREDMETI 

Slovenčšina 4 4 4 4 560

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

2 2

140 - 280

Kemija 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

II - IZBIRNI PREDMETI NA SPLOŠNI MATURI 
(dodatna priprava na splošno maturo) 0 - 2 0 - 6 0 - 280

III - OBVEZNE IZBIRNE 
VSEBINE

90 ur 
na leto

90 ur 
na leto

90 ur 
na leto

30 ur 
na leto 300

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



OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ 
POSAMEZNIKA

Srednješolski čas je čudovit čas. Je tudi 
zahteven čas. 
Je čas velikih sanj in številnih priložnosti.
Mladi ste radovedni, vedoželjni, polni 
življenjskih načrtov in upov. 
Ste aktivni, iskrivi, iskreni, odprti, ambiciozni 
in srčni. 
In tako kot narava imate poleg »pomladnih 
in poletnih trenutkov« tudi tiste »jesenske in 
zimske«. Vse z namenom, da postajate vedno 
boljši, bolj uspešni, bolj zadovoljni, 
bolj zreli, bolj srečni. 
Mi smo tukaj za vas, z vami.
In vi radi z nami. Tega smo veseli. 
Ko maturirate, se poslovite in nadaljujete s 
študijem, ki vas zanima.
Ko se ob priložnostih vračate, je stisk roke 
topel in prisrčen. 
Skupaj praznujemo in  – ponosni smo na 
vas.

Tadeja Fričovsky, šolska svetovalka 

»Dijaška skupnost 
je pomemben del šole, saj 

lahko vsak gimnazijec stopi do nas. 
Organiziramo kulturni sprejem prvih 
letnikov, predajo ključa in še marsikaj 

zanimivega.« 

Ana Marija Hanžek Plementaš, 
predsednica Šolske dijaške skupnosti



PRIPRAVA NA IZBRANI ŠTUDIJ

UČENJE UČENJA 
Spoznavamo zanimive in uspešne oblike 
učenja.

PROJEKTNO DELO
Učimo se dela v skupini. Skupaj z 
mentorjem načrtujemo delo, ga izvedemo 
in ovrednotimo.

KARIERNA MAPA 
Gimnazijci jo izdelujejo vsa štiri leta. 
Vsebuje:
	 •	osebnostne	in	poklicne	cilje
	 •	dijakova	močna	področja
	 •	priznanja	s	tekmovanj
	 •	potrdila	o	udeležbi	na	
                    mednarodnih izmenjavah
	 •	Europass	življenjepis

ŠTUDIJ NAŠIH MATURANTOV
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

IZBIRNI PREDMETI NA SPLOŠNI MATURI
Odločajo se med naslednjimi:

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

Ponosni smo na izjemne dosežke gimnazijcev na državnih tekmovanjih:
ANAMARIJA TUŠAR: 1. mesto v Ekokvizu 2014, zlata maturantka 2015
GAŠPER HAUPTMAN: 2. mesto na tekmovanju iz angleščine 2014
KLEMEN IVNIK DUJOVIČ: 1. mesto v plezanju 2014
PETRA KERN: 1. mesto na geografskem tekmovanju 2013, bronasto priznanje na 
mednarodni geografski olimpijadi v Kjotu 2013, zlata maturantka 2015
EMA PALOVŠNIK: 1. mesto na tekmovanju v plavanju 2013



MEDNARODNO SODELOVANJE

PROVANSA IN KATALONIJA, 
marec 2015,
IZBIRNA EKSKURZIJA
 
»Če je Ljubljano zaznamoval Plečnik, je 
Barcelono Gaudi. Vse je vse vijugasto in 
zavito … In potem – čisto pravi flamenko. 
To je bila pa res strastna in drzna 
predstava. Petje, kitara, violina in ples. Še 
bom prišla v Barcelono.«        
gimnazijka

Junija 2015 so se je dijaki odpravili na že tradicionalno prakso v narodni park Nockberge v 
Avstriji. Odpravo je denarno podprla EU v okviru programa Erasmus+ »SPI«.

»Obnavljali smo stopnice 
za planince in lesene ograde za 

živino, ogledali smo si visokogorske 
kmetije in doživeli njihovo turistično 

ponudbo. Posebno doživetje je 
bilo življenje v gorski koči brez 

elektrike.«              
Luka Jemec

»Narodni park Nockberge – to je 
bilo zame nepozabno doživetje 

gostoljubnosti ljudi in lepote 
narave. Večere smo si krajšali s 

petjem in igrami.« 
Zala Filipič



NAGRADNA EKSKURZIJA – OGLED INSTITUCIJ EU, junij 2015

»Trije dnevi, tri države in tri mesta, ki smo jih obiskali – na kratko najboljši nagradni izlet 
za uspešno zaključeno gimnazijo. Skozi vsa štiri leta smo se pogovarjali o evropskih 
institucijah, Evropski uniji, Bruslju, Luksemburgu in Strasbourgu …, tokrat pa smo te kraje 
dejansko obiskali in se srečali s tamkajšnjimi ljudmi. 
Poleg tega, da je bila ekskurzija zelo poučna, smo videli tudi veliko turističnih 
znamenitosti – mimo Atomiuma v Bruslju pač ne moreš. Izlet je bil najboljša izbira za 
začetek počitnic in čudovit zaključek gimnazijskih dni. Hvala!«
Monika Filipič

BERLIN, marec 2014,
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.



RAZISKUJEMO

Petra, Aljaž in Anja – 
prejemniki 45. Krkinih nagrad za srednješolske naloge

»Raziskali smo antibiotične 
učinke eteričnih olj na rast 
patogenih kožnih bakterij 
Staphylococcus epidermidis. Z 
raziskavo smo dokazali, da sta v 
boju s povzročiteljem mozoljavosti 
najbolj učinkoviti eterični olji 
cimeta in timijana. Biotehniška 
gimnazija mi je v štirih letih dala 
veliko znanja. Da smo tako nalogo 
lahko izvedli, pa smo seveda 
potrebovali dobro opremljen šolski 
laboratorij.«                     
Aljaž Mulej

»Seveda so bile dolge ure dela v laboratoriju 
in na računalnikih nemalokrat naporne, a se 
je vse izplačalo, ko smo v rokah držali prvi 
izvod končane naloge. Za nas je to zagotovo 
odlična spodbuda in dobra popotnica za 
naše izobraževanje na fakultetah.«     
Petra Kern, zlata maturantka in državna 
prvakinja na geografskem tekmovanju

»Ni lepšega kot to, da uspeš mlade navdušiti za raziskovalno delo, jih voditi in se skupaj z 
njimi na svojem področju znova in znova učiti ter razvijati.«
Marjetka Kastelic Švab, mentorica raziskovalnim nalogam



Anamarija in Katjuša sta prejeli srebrno 
priznanje na državnem tekmovanju Gibanja 
znanost mladini. Raziskali sta ekstrakcijo 
fikocianina iz Spiruline.

Eva in Gašper sta raziskovala na področju 
sociologije in psihologije.

MEPI

»MEPI je mednarodni mladinski program in temelji na vztrajnosti in premagovanju 
samega sebe. Aktivni smo na področju prostovoljstva, osvajamo 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

ŠPORTNI DNEVI IN TABORI
 
Vsako leto je na voljo več izbirnih športnih 
dni. Gimnazijci se lahko udeležijo različnih 
športnih taborov, npr. v Seči in Planici.

STATUS ŠPORTNIKA

»Treniram cestno 
kolesarstvo. Vsa ustna 

preverjanja znanja si lahko primerno 
razporedim. Z odsotnostjo od pouka 
tudi ni težav. Vse sproti nadomestim, 

učitelji pa nudijo individualne razlage, 
če kaj ni razumljivo. Lahko rečem, 

da imajo naši profesorji veliko 
razumevanja za športnike.«       

Liza Komar

Martin Piber, državni 
prvak v lokostrelstvu

»Veliko časa preživim z 
ekipo na treningih na Pokljuki 

in na tekmovanjih. Udeležil sem se 
mladinskih svetovnih prvenstev v 

Avstriji, ZDA in Belorusiji. Kljub številnim 
izostankom od pouka zelo dobro 

opravljam šolske obveznosti.«
Luka Plahuta, član slovenske 

biatlonske reprezentance



PEVSKI ZBOR ACCOLADA

Šolski pevski zbor pod mentorstvom Urške Zupančič 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. 

KONJENIŠKI KROŽEK

»Na krožku se učim skrbeti 
za konja. Pripravim ga na 
jahanje in uživam z njim v 
maneži.« 
Maruša Fležar

»Pevski zbor pomeni zame 
dve dodatni uri smeha in 
veselja. Vaje potekajo v 

sproščenem vzdušju učenja 
modernih pesmi.« 

Žiga Česen



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.

»Učenje zgodovine – ustvarjalno?   Seveda 
...  Beremo knjige, o prebranem razpravljamo 
s starejšimi, srečujemo očividce, gledamo 
filme, razmišljamo – tudi kritično. Vse to 
predstavimo na svoj in ustvarjalen način.«
Mojca Logar, profesorica zgo. in geo.

Pri likovni umetnosti spoznavamo 
umetnostno zgodovino in ustvarjamo. 

KAR SLIŠIM, POZABIM ...
KAR VIDIM, SI ZAPOMNIM ...
KAR NAREDIM, RAZUMEM IN ZNAM. 
(kitajski pregovor)

Boris Urh, prof. umetnosti

»Ob branju knjige Nialla 
Fergusona »Civilizacija« sem svoje 

razmišljanje prikazala v sliki in 
se vprašala: Čigavo življenje več 

šteje – življenje belega ali črnega 
človeka?«        

Taja Lipnik Urana



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, bralni klub ...

Ponujamo izbirno učenje RUŠČINE in FRANCOŠČINE.

Vsak dijak ima SVOJO GARDEROBNO OMARICO.

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.

Na šoli imamo SPECIALIZIRANE UČILNICE s sodobno opremo.

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.



Sprejem 1. letnikov

Raziskovalno delo na ekskurziji

Odkrivamo Slovenijo

V laboratoriju

Športni tabor

Realizacija: Bernarda Božnar  
Lektoriranje: Nina Modrijan 
Fotografije: arhiv BC Naklo, Krka 
Tisk: Tiskarna Oman, januar, 2016, naklada 700


