
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Strahinj 99, 4202 Naklo

Tel.: +386 4 277 21 45; 070 485 353

E-naslov: referat.visja@bc-naklo.si

www.bc-naklo.si

Ponedeljek, 

5. 10. 2020

Torek,

 6. 10. 2020

13.30–14.30 – Predavalnica 22

Spoznajmo se

– nagovor ravnatelja, predstavitev predavateljev in referata

– predstavitev študentov

 Kako bo potekal študij

 – povezovanje prakse v BC Naklo in zunaj njega, raziskovalno delo, 

učenje z delom,

– Raziskovalno-razvojni tim (projekti)

– Agro lab

– VIVUS

– mednarodna pisarna (ERASMUS+)

– tečaji

15.30–16.30 – Predavalnica 22

Sreda, 

7. 10. 2020

(UPK* in izredni vseh treh 

programov)

Spoznajmo se

– nagovor ravnatelja, predstavitev predavateljev in referata

– predstavitev študentov

 Kako bo potekal študij

 – povezovanje prakse v BC Naklo in zunaj njega, raziskovalno delo, 

učenje z delom,

– Raziskovalno-razvojni tim (projekti)

– Agro lab

– VIVUS

– mednarodna pisarna (ERASMUS+)

– tečaji

UVODNI DNEVI za 1. letnik: 7. 10. 2020 do 9. 10. 2020

Sreda, 

7. 10. 2020

(HOR* in NAR*)

Poteka vpis naknadno sprejetih po 2. prijavnem roku

Ni dogodkov za 1. letnike

14.30–15.15 Ogled posestva BC Naklo

Spoznajte šolo in posestvo BC Naklo

– knjižnica

– laboratoriji (lokacija, primeri vaj, ki se izvajajo v njih); 

aranžerska delavnica, zelene stene

– sončne elektrarne, kmetijska mehanizacija, hlev, konji

– ribnik in park medonosnih rastlin (ekosistemi)                                                                                 

–  mlekarska delavnica

– Agro lab

16.30–17.15 Ogled posestva BC Naklo

Spoznajte šolo in posestvo BC Naklo

– knjižnica

– laboratoriji (lokacija, primeri vaj, ki se izvajajo v njih); 

aranžerska delavnica, zelene stene

– sončne elektrarne, kmetijska mehanizacija, hlev, konji

– ribnik in park medonosnih rastlin (ekosistemi)                                                                                 

–  mlekarska delavnica

– Agro lab



13.00–14.00 Učilnica 20/21

HOR* in NAR*

Tečaji BC Naklo

Peter Ribič

Varno delo PRI

 Melita Ana Maček

Sodelovanje v organih šole, naši dogovori in pravila Višje strokovne 

šole,

e-učilnica, prijava na izpit

dr. Franc Vidic,

Andreja Zupančič 

*HOR: Hortikultura

*NAR: Naravovarstvo

*UPK: Upravljanje podeželja in krajine

Petek, 

9. 10. 2020

Četrtek, 

8. 10. 2020

14.15–15.15 Učilnica 20/21

UPK* in IZREDNI (vseh treh programov)

Tečaji BC Naklo

Peter Ribič

Varno delo PRI

 Melita Ana Maček

Sodelovanje v organih šole, naši dogovori in pravila Višje strokovne 

šole,

e-učilnica, prijava na izpit

dr. Franc Vidic,

Andreja Zupančič 

15.00–17.00 – videokonferenčno okolje ZOOM

Praktično izobraževanje 

ONLINE predstavitev delodajalcev,

Karierni center 

povezavo do Zoom-a prejmete na e-naslov

dr. Franc Vidic

Melita Ana Maček

Milena Maček Jerala


