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ŠTUDIJSKI PROGRAMI
VIŠJE STROKOVNE  ŠOLE

Izobraževanje, raziskovanje in strokovna praksa 

Študij je v celoti praktično naravnan, poteka kot kombinacija predavanj, vaj in praktičnega 
usposabljanja na terenu. Sodelujoči predavatelji imajo večletne izkušnje v stroki in svoje 
znanje in izkušnje z veseljem posredujejo znanja željnim študentom. 

Program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Raven strokovne 
izobrazbe je 6/1.  

Študij traja dve leti, predavanja in vaje potekajo v popoldanskem času od oktobra do julija. 
Vsi programi omogočajo pridobitev potrebnih podjetniških, komunikacijskih in strokovnih 
veščin za uspešno in konkurenčno delo na trgu. Z osebnim študijskim načrtom je možno 
tudi prehajanje med programi.

·   Upravljanje podeželja in krajine 
·   Hortikultura
·   Naravovarstvo 
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referat.visja@bc-naklo.si 

VEČ INFORMACIJ

070 485 353
 



Bistvo so študenti

IZVAJAMO REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ

Izredni študij poteka po prilagojenem programu ob popoldnevih.
Omogočamo raziskovalno delo in razvoj prototipov in podjetniških idej.

Študij poteka v obliki predavanj, diskusij, dela na terenu in strokovnih ekskurzij.
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Praktično izobraževanje je pomemben del 
vsakega programa. Študenti pridobivate 
praktične izkušnje na šolskem posestvu, pri 
delodajalcih, s sodelovanjem pri projektih 
šole, v samostojnih podjemih, v sklopu 
raziskovalnih aktivnosti in tudi v tujini.

PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH 
IZKUŠENJ

MEDNARODNO SODELOVANJE
Mednarodne izkušnje so pomembna popotnica 
študentov pri prehodu v delovno razmerje na 
globalnem trgu. Študenti imate možnost študija 
in opravljanja praktičnega 
izobraževanja v tujini v sklopu 
projekta ERASMUS+. Študenti 
tako pridobite speci�čne spret-
nosti in izboljšate razumevanje 
ekonomske in socialne kulture 
države gostiteljice. Za izmen-
jave se lahko dogovorite tudi 
samostojno
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Podeželje nudi veliko priložnosti za kariero. Naše vodilo 
je: Živeti in delati za naravo in z njo, ne proti njej.

Program Upravljanje podeželja in krajine
Inženir/-ka kmetijstva in krajine (inž. kmet. in kraj.)

Ohranimo podeželje.
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Študenti boste pridobili potrebno znanje 
in veščine za gospodarno upravljanje 
kmetije, v luči trajnostnega razvoja in 
podjetništva. Poglobili boste teoretično 
in praktično znanje o kmetijstvu, pode-
želju in pridobili celosten pogled na 
podeželje in krajino, spoznali sodobno 
tehnologijo pridelave in ohranjanja 
krajine. Bolje boste razumeli soodvisnost 
naravnih, okoljskih, tehnoloških, ekonom-
skih, socialnih in kulturnih dejavnikov na podeželju in njihov pomen za trajnostni razvoj. 
Natančneje boste razumeli, kaj pomeni odgovoren odnos do okolja, kakovosti in kako se vse 
to odraža na ekonomiki poslovanja. Znali boste učinkovito organizirati, izvajati in spremljati 
kmetijsko proizvodnjo, predelavo in dodelavo kmetijskih proizvodov in preostalih 
dejavnosti na podeželju. S tem znanjem boste lahko zagotovili kakovost kmetijskih 
pridelkov, proizvodov in storitev ter zadovoljili sodobne zahteve in potrebe potrošnikov.

Naučili se boste prepoznati bolezni in pravilno ukrepati v primeru njihovega pojava. Pri 
svojem delu boste laže sprejemali stro-
kovne odločitve, oblikovali celostno tr-
žno strategijo, razvijali blagovno znamko 
in uvajali sodobne metode trženja v 
kmetijstvu in drugih dejavnostih na 
podeželju.

Študenti lahko dodatno poglobite znanje 
s področja živinoreje oziroma 
poljedelstva.

Diplomsko delo
Študenti izberete temo in pod 
mentorstvom pripravite diplomsko delo, 
ki je raziskovalno oziroma aplikativno.

Izbirni moduli
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Potrošniki so vse bolj zahtevni in od ponudbe pričakujejo izvirne 
pristope pri oblikovanju vrtov, nasadov in dekoracij. V okviru 

projektov študenti pridobite nove izkušnje, potrdite strokovno 
znanje, k delu pristopate timsko, odgovorno in samoiniciativno.

ź Načrtovanje in oblikovanje prostora, zlasti zunanjega. 

Študenti boste pridobili potrebna znanja in veščine o pridelavi vrtnin za prehrano in 
okrasnih rastlin, v luči trajnostnega razvoja in podjetništva.

VRTNARSKA SMER:

ź Izvajanje tlakovanih površin in dvorišča, izvajanje skalnjakov, postavitve zelenih streh in 
sten.

ź Spoznavanje lesnatih rastlin, njihovih značilnosti in potreb; sajenje na pravo mesto in 
ustrezno globino ter njihovo vzdrževanje. 

FLORISTIČNA SMER:

ź Spoznavanje rezanega cvetja in zelenja, njihovih lastnosti in oskrbe. 

Spoznali boste okrasne zelnate rastline, njihove lastnosti in potrebe ter izbiro pravega 
mesta za sajenje, kako določiti ustrezno globino ter kako jih vzdrževati in negovati. Naučili 
se boste timskega dela in vodenja manjših skupin pri izvajanju projektov.

ź Uporaba različnih tehnik oblikovanja cvetličnih dekoracij.

Hortikultura
Inženir/-ka hortikulture (inž. hortik.)

Z znanjem do hortikulturne kariere

Študij je zasnovan na terenskem in projektnem delu, kjer sočasno 
pridobivate teoretična znanja, sodelujete s strokovnjaki z različnih 
področij in se urite v vodenju manjših skupin.

Veliko je dela na terenu

Študenti izberete temo in pod mentorstvom pripravite diplomsko delo, 
ki je raziskovalno oziroma aplikativno.

Diplomsko delo
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Sobivamo
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Naravovarstvo
Inženir/-ka naravovarstva (inž. nar.)

Velik poudarek je na razumevanju in poznavanju:

ź ekoremediacijskih ukrepov,
ź uporabe alternativnih virov energije in 

Naučili se boste uporabljati znanstvene metode pri reševanju strokovnih problemov, kako 
aplicirati teoretično znanje, metodologijo in modele v praksi.

Študenti boste pridobili strokovno-teoretična in praktično uporabna znanja za delo na 
področju varstva naravnih vrednot in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

Za uspešno sobivanje človeka in preostalih vrst na planetu je pomembno, da se vsak 
posameznik zaveda pomena trajnostnega razvoja, preventivnih ukrepov in dejavnosti, ki 
omogočajo ohranjanje biotske pestrosti in ekosistemskih storitev. Le znotraj meja 
vzdržnosti planeta namreč lahko upamo na plodni in trajnostni obstoj naše vrste.

ź upravljanja zavarovanih območij. 

ź biotske pestrosti in delovanja ekosistemov, 

S pridobljenim znanjem boste samozavestno in strokovno sprejemali odločitve za 
reševanje strokovnih izzivov, ki se nanašajo na okolje in naravne ekosisteme. Na osnovi 
pridobljenega znanja, kompetenc in veščin boste samostojno, s strokovnostjo in 
odgovornostjo oblikovali svojo identiteto kot posameznik in strokovnjak.

Veliko je dela na terenu
Možna je specializacija na področju: 

Diplomsko delo
Študenti izberete temo in pod mentorstvom 
pripravite diplomsko delo, ki je raziskovalno 
oziroma aplikativno.

ź zavarovanih območjih. 

ź ekosistemov,
ź naravnih in obnovljivih virov energije in na



Na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo 
izobražujemo diplomante, ki se s širokim 

strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim 
znanjem zaposlijo v gospodarstvu.
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Zakaj v višjo strokovno šolo?

ź Predhodno pridobljena izobrazba oz. opravljene študijske obveznos� se priznajo.

ź Ni starostne omejitve za vpis (velja tudi za redni študij).

ź Izredni študij je izvedbeno in časovno prilagojen zaposlenim.

ź Kdor je bil že 3 leta vpisan v visokošolski študijski program, se ne more vpisa� v redni 
študij višješolskega programa.

ź Diploman� VSŠ se lahko po merilih za prehode vpišejo na visoko šolo v 2. letnik.

ź Višja strokovna izobrazba diplomantom omogoča več možnos� za zaposlitev.

ź 40 % študijskega programa je prak�čno usmerjenega; študent v dveh le�h opravi 800 
ur prak�čnega izobraževanja v gospodarstvu doma in/ali v tujini.

ź Višješolski študijski programi vključujejo tudi znanja s področja podjetništva in 
študente pripravljajo na morebitno samozaposljivost.

ź Možnost študija in/ali prak�čnega izobraževanja v državah EU preko programa 
Erasmus+.
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Na spletni strani Višješolske prijavne službe http://vps.vss-ce.com/VPS/ 

Kako se prijavim? 

VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija
 

izpolnite elektronski obrazec, ga natisnite, podpišite in s priporočeno 
pošto pošljite  na naslov:

Pogoj za vpis:

ź splošna matura, poklicna matura (ali zaključni izpit oz. diploma 
pred letom 2002) ali

ź mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, če imate 3 leta delovnih 
izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. 
italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in 
matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno 
maturo.
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Center priložnosti 
in znanja za 

vse generacije.

Fotogra�je: Arhiv BC Naklo
Januar 2019

Naklada: 300 izvodov

BC Naklo

Strahinj 99, 4202 Naklo
Direktor BC Naklo Višje strokovne šole:
dr. Marijan Pogačnik, marijan.pogacnik@bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 12

V. d. ravnatelja: 
dr. Franc Vidic, +386 (0)4/277 21 06, +386 (0)70 636 881

Referat za študijske in študentske zadeve:

Kontaktni podatki

Andreja Zupančič, referat.visja@bc-naklo.si, andreja.zupancic@bc-naklo.si, 
Jana Grašič Stare, jana.grasic-stare@bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 45, +386 (0)70 485 353

Knjižničar: 

Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola

dr. Andrej Pogorelec, andrej.pogorelec@bc-naklo.si, +386 (0)4/277 21 05

Sledite nam:
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