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BC NAKLO KOT INTEGRATOR ZELENIH DOGOVOROV V 

PROCESU IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA



EVROPSKI ZELENI DOGOVOR
Teme zelenega dogovora Povezava z Agendo za 

trajnostni razvoj do leta 

2030

Način praktičnega vključevanja »zelenih« 

tem v BC Naklo

Povečanje ambicioznosti ciljev glede 

podnebja za leti 2030 in 2050

Podnebni ukrepi (13) Postavitev merilnih postaj za merjenje 

ogljičnega odtisa, zelene stene, akvaponika, 

hidroponika

Oskrba s čisto in varno energijo po 

dostopnih cenah

Čista voda in sanitarna 

ureditev (6), Cenovno 

dostopna in čista energija (7)

Fotovoltaična elektrarna na strehi govejega 

in konjskega hleva, uporaba biomase za 

predelavo mleka in ogrevanje

Zavezanost industrije k čistemu in 

krožnemu gospodarstvu

Dostojno delo in 

gospodarska rast (8)

ISO 9001:2015; 14001:2015, model 

rastlinske čistilne naprave

Gradnja in prenova z učinkovito 

rabo energije in virov

Odgovorna poraba in 

proizvodnja (12)

Sončni kolektorji za ogrevanje vode, 

prenosniki toplote

Prizadevanje za ničelno 

onesnaževanje, za okolje brez 

strupov

Trajnostna mesta in 

skupnosti (11)

Ekološko posestvo

Ohranjanje in obnavljanje 

ekosistemov in biotske 

raznovrstnosti

Življenje v vodi (14), 

Življenje na kopnem (15)

Semenarstvo, ARK središče

Program od vil do vilic –prehranski 

sistem

Odprava lakote (2) Sodelovanje v projektih lokalne 

samooskrbe, pridelava hrane za lastno 

kuhinjo

Pospeševanje prehoda na trajnostno 

in pametno mobilnost

Podnebni ukrepi (13) Projekt »KOLO« z občino Naklo



UPORABA RAZLIČNIH METOD PRIDOBIVANJA ZNANJA



RAZVOJNO-RAZISKOVALNI POLIGON





Celostni pristop VITR 
v podporo 

uresničevanju 
poslanstva centra 

(VITR, 4.7. cilj 
Agende 2030) in 

strategije družbene 
odgovornost  (DO 

BCN)

ozelenitev 
izobraževalnih 

kurikulov, 
raziskav in 
projektov –

ozelenitev 
zavesti 

deležnikov-

ozelenitev 
odnosov med 

naravo in 
človeško 

skupnostjo –

ozelenitev 
infrastrukture in 

delovanja.

Celostni pristop VITR –

ozelenitev BC Naklo

Spodbujanje vseh deležnikov  k 
bolj trajnostnem ravnanju in 
mišljenju oziroma k spremembi 
njihovih vedenjskih vzorcev.

Podpiranje razvoja skupnosti znotraj 
meja zmogljivosti planeta in 
trajnostne rabe naravnih virov ter  

spodbujanje zavedanja, da je 
ohranjanje narave ključno za 
preživetje in razvoj človeške družbe.

Vključevanje vsebin in metodologije VITR 
za spodbujanje ekosistemskega mišljenja, 
znanja in kompetenc v podporo zelenemu 
gospodarstvu in globalnim okoljskim izzivom.

Ozelenitev storitvenega in 
proizvodnega procesa,
spremljanje kazalnikov 
družbene odgovornosti pri 
ugotavljanju našega  
vpliva na okolje, družbo in 
gospodarstvo.



ČAS MLADOSTNIŠTA – čas za graditev 

osebnostnega in poklicnega razvoja ter  

utrjevanje vrednostnega sistema

 Projektno delo – trajnost projektnih rezultatov.

 Raziskovanje.

 Laboratorijski in terensko delo.

Mednarodno sodelovanje – v projektih in mobilnostih.

 Ključne kompetence 21. stol.

 Participacija v realne življenjske izzive okolja.

mentorstvo

proaktivno

timsko 

/sodelovalno



PERMANENTNO usposabljanje 

izobraževalcev – za mentorje/tutorje

Ustvarjanje učnih okolji, ki omogočajo integralni 
način dela.

 Letno skupno načrtovanje  - skupne „rdeče niti“.

Krepitev pripadnosti.

Razvojna naravnanost.

Družbena odgovornost. 

Razvoj za zeleno prihodnost (človeka, družbe, 
narave, okolja).



Nekaj utrinkov šolskih praks

 SLAVIT – slovensko v naravoslovje teh dežel. 

Mednarodni projekt ALPSKA ŠOLA.

 Projekt Alps4nats.

Mednarodni natečaji – nagrajeni film ki ga je pripravila 

dijakinja 1. letnika naravovarstva Ema Ažbe.

Ogled filma – 1,5 min.





POPIS INVAZIVNIH VRST OB BOHINJSKEM JEZERU

NOCKBERGE – biosferni park



Urejanje TNP centra v Bohinju



Lovstvo – izbirni modul



Pomoč degradiranemu mokrotnemu travniku v bližini Preddvora, 

sodelovanje z ZRSVN



IZKUŠENJSKO UČENJE

 Izkušenjsko učenje na realnih učnih poligonih (KMG- realno kmetijsko 
gospodarstvo – ekološka kmetija z živalsko in rastlinsko proizvodnjo)

 Vključevanje projektov.

 Vključevanje raziskovalnega dela.

 Šolski ekološki sadovnjak, ekološke njive, sončna elektrarna, živilske 
delavnice, ribnik, reja živali  . . . 

 INTEGRACIJA v izobraževalni, projektni in raziskovalni proces.

 Izobraževanje v celotni prehranski verigi – od tal (od virov) – preko semen 
do prehranjevanja in prodaje z okoljskimi parametri.

 Vključevanje socialno depriviligiranih posameznikov – ogled filma FARMID 
(1,56)



Vse-življenjsko učenje

 Posredovanje znanja, kompetenc, vrednot.

 Preko praktičnega usposabljanja navdušujemo tudi odraslo populacijo, 

ki doživi vrednostni sistem trajnostnega ravnanja in s tem doprinos k 

družbeni odgovornosti.

 Model ISIO – svetovanja in informiranja za karierni razvoj posameznika.

– priznavanje formalno in  neformalno pridobljenih znanj. 





“V AKCIJI”

UTRINKI…



Navdušeni za življenje . . . 



Razmislek mladih


