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VABILO IN PRIJAVNICA  

NA ČEZMEJNO IZMENJAVO MED SREDNJIMA ŠOLAMA BC NAKLO IN ISIS SOLARI-

TOLMEZZO V ITALIJI 
 

Strahinj, 26. 3. 2019 
 
1. KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
V jeseni 2019 smo na Biotehniškem centru Naklo gostili dijake iz biotehniške šole ISIS Solari-Tolmezzo iz 

Tolmezza v Italiji. Obisk smo organizirali v okviru projekta Nat2care (Interreg Italija-Slovenija), njegov glavni 

namen pa je bil krepitev sodelovanja, izmenjava izkušenj in informacij med državama glede ohranjanja 

biodiverzitete. Več podrobnosti o projektu Nat2care je na voljo na tej spletni povezavi: https://www.ita-

slo.eu/sl/nat2care. 

 

Sedaj pa je prišel čas, da vrnemo obisk in pogledamo kaj zanimivega počnejo italijanski vrstniki!  

 

Čezmejna izmenjava med srednjima šolama BC Naklo in ISIS Solari-Tolmezzo bo potekala v torek 16.4.2019 

v Tolmezzu v Italiji. V programu je predviden obisk in kratka predstavitev šole ISIS Solari-Tolmezzo. Nato se 

bomo razdelili v skupine in se pridružili italijanskim dijakom pri različnih aktivnostih v delavnicah in 

laboratorijih, ki bodo potekale po eno uro. Predvidenih je 5 delavnic, kot na primer: 

1. Delavnica naravne kozmetike v laboratoriju za fitokozmetiko  

2. Delavnica mlečnih izdelkov v mikrobiološkem laboratoriju  

3. Delavnica izdelave eteričnih olj (ekstrakcija+destilacija+analiza) v laboratoriju za kemijo 

4. Živilsko-predelovalna delavnica (izdelava skute/moke/kvašenih izdelkov)  

5. Delavnica v rastlinjaku. 

Sledilo bo kosilo. Potem pa se bomo odpeljali v idilično gorsko mestece Sutrio v Karnijskih Alpah, kjer si 

bomo ogledali prestižno mlekarno in pripravo tipičnih mlečnih izdelkov. Po končanem ogledu sledi odhod 

domov, kamor se vrnemo do 18. ure. 

 

Program izmenjave je namenjen vsem dijakom BC Naklo, še posebej pa tistim, ki jih zanima predelava 

mleka ali pa se s to dejavnostjo ukvarjajo tudi doma. Prostih mest za prijavo je 30. Stroške ekskurzije krije 

projekt Nat2care, tako da je ekskurzija za udeležence brezplačna. Za udeležbo je potrebna predhodna 

pravočasna prijava. 

 

https://www.ita-slo.eu/sl/nat2care
https://www.ita-slo.eu/sl/nat2care
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2. POMEMBNE INFORMACIJE O AKTIVNOSTI  Kaj moram vedeti? 

 

KAJ? čezmejna izmenjava med srednjima šolama BC Naklo in ISIS Solari-Tolmezzo 
v Italiji 

KDAJ? ODHOD: 7.30 h torek 16.4.2019 
PRIHOD: do 18 h torek 16.4.2019 

KJE? Tolmezzo in Sutrio v Italiji 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV?  30 

CILJNA SKUPINA? tisti, ki jih zanima predelava mleka ali pa se s to dejavnostjo ukvarjajo tudi 
doma 

PODROČJE? naravovarstvo, trajnostno kmetijstvo in mlekarstvo 

PREHRANA? malica iz nahrbtnika in kosilo pri gostiteljih 

SPREMSTVO? 2 učitelja 

PREVOZ?  avtobus  

STROŠKI? Aktivnost je za udeležence brezplačna. Projekt Nat2care krije vse stroške 
prevoza, vodenja, prehrane, izvedbo strokovnega programa. 

KAJ MORAM IMETI S 
SEBOJ? 

- dobro voljo in vzorno obnašanje 
- nahrbtnik, terensko obutev in obleko 
- zaščitna oprema glede na vremenske razmere: sončna očala, sončna 
krema, dežnik  
- zdravila 

 
 
 
3. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI UDELEŽENCI, KI SE PRIJAVLJAJO NA AKTIVNOST 
 

SMER IN LETNIK 
IZOBRAŽEVANJA: 

dijaki BC Naklo  
prednost imajo tisti, ki jih zanima predelava mleka ali pa se s to 
dejavnostjo ukvarjajo tudi doma 

POTREBNA OPREMA: 
 

po želji fotoaparat 
zaščitna halja (sporočimo naknadno) 

NALOGE UDELEŽENCEV:  
 

pred aktivnostjo: se prijavijo in oddajo popolno prijavnico, prilagodijo 
svoje delo in obveznosti na šoli, pripravijo ustrezno terensko opremo in 
dopoldansko malico 

med aktivnostjo: aktivno in motivirano sodelujejo, sledijo navodilom 
mentorjev, spoštujejo hišni red prevoznika in gostitelja 

po aktivnosti: po svojih močeh skupaj z mentorji sodelujejo pri pripravi 
članka o izvedeni izmenjavi 

DRUGI POGOJI:  dijaki, ki se prijavljajo, so dijaki brez vzgojnih ukrepov in negativnih 
ocen  

 dijaki, ki so motivirani in redno opravljajo šolske obveznosti 

 dijaki, ki jih zelo zanima predelava mleka ali se s to dejavnostjo 
ukvarjajo tudi doma 

 udeleženec, ki je motiviran prijeti za delo, vedoželjen, odgovoren za 
svoja ravnanja in pripravljen sodelovati v timu 

VSEBINA PRIJAVNICE IN 
ZAHTEVANA 
DOKUMENTACIJA  
  

Popolna prijavnica na dogodek vsebuje:  

1.) izpolnjena in podpisana PRIJAVNICA Z IZJAVO UDELEŽENCA   

2.) izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV ZA NEPOLNOLETNE 
UDELEŽENCE 
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ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE 
O IZBORU  
 

Za aktivnost je na voljo 30 mest. V primeru povečanih prijav bomo 
naredili izbor med popolnimi prijavami. O izpolnjevanju pogojev bo na 
predlog imenovane komisije odločila ravnateljica srednje šole. Komisija 
bo v roku prispele prijavnice pregledala ter na podlagi kriterijev izbora 
ocenila popolne vloge. Na tej podlagi bodo izbrani udeleženci, ki bodo o 
izbiri pravočasno obveščeni. 
 
Z udeleženci se bomo o podrobnostih obiska dogovorili na sestanku. 
Termin sestanka bo sporočen pravočasno.  
 
Vsi udeleženci bodo nekaj dni pred odhodom v Tolmezzo obveščeni še po 
pisni in elektronski pošti. 

KRITERIJI IZBORA  
 

Komisija razpisa bo pri prijavljenih upoštevala:  
• popolno izpolnjeno prijavnico z vsemi ustreznimi prilogami  
• prisotnost pri pouku in odnos do šolskega dela 
• učni uspeh dijak-a/-inje 
• razvitost ključnih kompetenc dijaka/-inje ali (v komisiji so učitelji in 
razrednik-čarka, ki dijaka/-injo poznajo):  

- pozitiven odnos do učenja, znanja in izobraževanja,  
- sposobnost načrtovanja in organiziranja svojega dela in učenja,  
- sposobnosti za uspešno iskanje, obdelavo, prenos in uporabo 
podatkov,  
- povezovanje pridobljenega znanja s praktičnim delom,  
- samostojnost, odgovornost in natančnost,  
- upoštevanje navodil,  
- delovanje v skupini in prevzemanje različnih vlog,  
- pozitiven odnos do sošolcev in učiteljev/mentorjev,  
- razvijanje kulture dialoga,  
- odgovorno ravnanje za varno delo in ohranjanje zdravja. 

ODDAJA VLOG NA RAZPIS  
 

Močno zainteresirani dijaki/-inje naj svojo prijavnico z vsemi 
potrebnimi prilogami oddajo v tiskani obliki osebno Moniki Kos ali 
na njeno mizo v projektni pisarni.  
 
Rok za oddajo prijav za dijake je ČIMPREJ oz. najkasneje do 
vključno torka, 7.4.2019 do 13.00 h. 
 

1. DODATNE INFORMACIJE 
   

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:  
Monika Kos, T: 04 277 21 21 ali 040 262 064  

e-mail: monika.kos@bc-naklo.si 

 
 
 

4. PRILOGE 

 

Prijavni obrazec:  
 
1.) izpolnjena in podpisana PRIJAVNICA Z IZJAVO UDELEŽENCA 
 
2.) izpolnjeno in podpisano SOGLASJE STARŠEV ZA NEPOLNOLETNE UDELEŽENCE 
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