
Generacija 2022 uspešno zaključila šolanje z rekom 
»Na mladih svet stoji« 

 

V letošnjem šolskem letu je zaključila zelo številčna generacija dijakov Biotehniškega centra Naklo 

– Srednja šola.  Sedaj je čas za nove izzive, na katere so naši dijaki pripravljeni. 

Verjamemo, da ste uspeli doživeti vse radosti srednješolskega življenja, od prvih ljubezni do pravih 

prijateljstev, in da ste uspeli sami sebi dokazati, da zmorete doseči zastavljene cilje. 

Menimo, da se nam v prihodnosti kljub spremembam ni treba bati, kajti »Na mladih svet stoji«. 

Veseli smo uspeha ob zaključku šolanja in da se naši dijaki in dijakinje lahko vpišejo v želene študije 

oz. da najdejo zaposlitev.  

Splošna matura 2022 
K splošni maturi je pristopilo 50 dijakov in dijakinj od 52. Uspeh na maturi po izpitih je 90%. Zelo 
uspešni 100% so bili pri Angleščini višji nivo, Nemščini, Matematiki višji nivo, Fiziki in Geografiji. 
 
Priznanje in zlatnik za odličen uspeh v 4-letih šolanja sta prejeli: 
Eva Rant (Naklo) in Živa Juvan (Kranj). 
 
Priznanja za posebne dosežke so prejeli: 
Ana Markič, Živa Juvan in Maj Zupan: zlato priznanje na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev 
Slovenije. 
Pia Meze: 1.mesto na 31. srečanju mladih raziskovalcev ter zlato priznanje na državnem tekmovanju 
v znanju o sladkorni bolezni. 
Zala Lavttižar Žerjav: 2.mesto na 31. srečanju mladih raziskovalcev ter srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev. 
Kristina Arhar Bošnjak: srebrno priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni. 
Živa Juvan, Maša Mladič in Ana Ivanc: priznanje za uspešno opravljeno bralno značko v vseh 4-letih 
šolanja. 
 
Posebno pohvalo je dobil Žan Kelih za sodelovanje v projektu PODVIG. 
 
Poklicna matura 2022 - 14 dijakinj in dijakov je doseglo odličen uspeh na maturi 
Šolanje je letos zaključila generacija 90 dijakov in dijakinj. Poklicno maturo po izpitih so opravili  
97,78%. 
Poklicno maturo z odličnim uspehom so opravili: 
Kmetijsko-podjetniški tehnici: Neža Jarc in Neža Kavalar 
Živilsko prehranske tehnice: Ana Dernovšek, Ana Dolenc in Jerneja Mediževec 
Hortikulturne tehnice: Liza Burja, Petra Dolenec in Zala Koželj  
Naravovarstveni tehniki: Tjaša Koder, Nika Kosmač, Katja Lapajne, Vid Medja Peskar, Loti Seljak in 
Maja Zupančič 
  
Neža Jarc, Liza Burja in Ana Dernovšek so prejele še posebno priznanje za odličen učni uspeh za vsa 4 
leta šolanja, Ana Dolenc, Ida Kušar in Katja Primc pa za dve leti v poklicno tehniškem programu.  
 
 
 



Zaključni izpit 2022 – poklicni programi 
Pristopilo je 63 dijakov, uspešnih je bilo 61. 
 
16 dijakov in dijakinj je bilo odličnih s pohvalo: 
Rebeka Babšek – pekovka 
Jan Mežan, Larisa Pintar – vrtnar 
Ana Jagodič – cvetličarka 
Kaja Ahačič, Eva Arh, Marija Baša, Maša Dolenc, Darja Fojkar, Nika Hrovat, Tamara Jerala, Katja 
Kalan, Nika Kalan, Nika Švegelj, Teja Omejc in Nadja Potočnik - slaščičarke 
 
8 dijakov je doseglo odličen učni uspeh 
Damjan Kavčič – mesar 
Ana Kunčič – vrtnarka 
Živa Vrhovnik in Pai Prihavec – cvetličarki 
Lea Ambrožič, Ivana Gavranić, Jasna Zalokar in Klara Zupanc – slaščičarke 
 
Zaključni izpit – nižje poklicno izobraževanje 
Pristopilo je 30 dijakov in dijakinj, dosegli so 100% uspeh. 
 
Odličen učni uspeh na ZI so dosegli:  
Dijana Zrnić, Klavdija Babič, Aiša Blažič, Patricia Krek, Lidija Stamenković in Rafaela Vladikova. 
 
 
 

Ne pozabite česa ste se naUčili, stopate na pot novega Učenja. 

GENERACIJA 2022 verjamemo, zaupamo in računamo na vas. 
 
 
 

Utrinke s podelitev spričeval si lahko pogledate na spodnji povezavi. 

 

 


