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Povzetek: 

 

V prispevku bomo prikazali model dinamičnega integralnega sistema povezovanja vseh 

deležnikov, ki lahko vplivajo na razvoj podeželja. Model temelji na pridobivanju praktičnega 

znanja in izkušenj, ki jih lahko posamezniki ali inštitucije preizkusijo v praksi. Pri vseh 

vsebinah je v ospredju trajnostno gospodarjenje z viri, ohranjanje tradicije in naravne dediščine 

z upoštevanjem kulture podeželskega okolja. V ospredje dajemo uspešnega posameznika, ki je 

zmožen z upoštevanjem vseh naštetih načel preživeti sebe, svojo družino ali celo širše okolje.  

To so tudi ključni elementi naše vizije za trajnostno Evropo. Pri izvajanju tega modela je velik 

poudarek na evropski in mednarodni primerljivosti, ki omogoča dinamično inoviranje in 

fleksibilnost pri spreminjanju politik. 
 

Model se preizkuša v Biotehniškem centru Naklo, ki ima v svoji strukturi sistem 

vseživljenjskega učenja, od formalnega izobraževanja v Srednji in Višji strokovni šoli do 

neformalnega izobraževanja in usposabljanja vseh zainteresiranih deležnikov v 

Medpodjetniškem izobraževalnem centru.  
 

V Srednji šoli je v ospredju t. i. skriti kurikulum, ki vsebuje projektno in raziskovalno delo 

(Znanost mladini, Krkine nagrade, EKO, UNESCO, ZDRAVA šola, eTwinning, projekt Alpska 

šola). Za mednarodno primerljivost so v ospredju povezovanja s podobnimi šolami (SLAVIT 

– naravoslovje treh šol) ter izmenjave dijakov in pedagoškega osebja.  

 

Študijski proces v Višji strokovni šoli je tesno povezan s formalnimi in neformalnimi 

aktivnostmi in izkušnjami. Zato v izobraževalni proces vključujemo širši ekosistem znanja:  1) 

povezujemo se z raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, 2) spodbujamo nove ideje, 

inovacije in 3)  predstavljamo dobre ter slabe prakse različnih subjektov.  

 

V Medpodjetniškem izobraževalnem centru s pomočjo projektnega in raziskovalnega dela 

razvijamo infrastrukturo, ki bo tudi v prihodnje omogočala izvedbo praktičnih vsebin v realnih 

okoliščinah. Poligoni, kot so šolsko posestvo, delavnice, laboratoriji, rastlinjaki, trgovina itd., 

omogočajo aktivno vlogo udeležencev v celotnem procesu od idejne zasnove do izvedbe in 

prodaje izdelka ali storitve na trgu. Za prepričljivost le-tega se vključujemo tudi v uradno 

delujoče  sisteme, kot je ekološki certifikat. 

 

Svoje delo preverjamo z mednarodnimi certifikati: ISO standardi 9001:2015, 14001:2015, 

26000:2010 Družbeno odgovorno podjetje, Družini prijazno podjetje in drugimi, s katerimi 

dokazujemo uresničljivost takega modela. 
 

Ključne besede: model, dinamični integralni sistem, trajnostno učenje 
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Sustainable learning in the eyes of practitioners  

and with an integral European perspective 
 

Abstract 

In this paper, we present a model of a dynamic integrated system connecting all stakeholders 

that can influence rural development. The model is based on the acquisition of practical 

knowledge and experience that individuals or institutions can test in practice. Sustainable 

resource management and preservation of tradition and natural heritage (taking into account the 

culture of the rural environment) are at the forefront of all topics. At the forefront is a successful 

individual who is able to support himself, his family or even the wider environment by 

following all the above principles. In implementing this, there is a strong emphasis on 

international comparability, which allows for dynamic innovation and flexibility in changing 

policies. 

 

The model is being tested at Biotechnical Centre Naklo, which has a lifelong learning system 

in its structure, from formal education in Secondary and Higher Vocational Schools, to non-

formal education and training of all interested stakeholders in the Inter-Entrepreneurial 

Education Centre. 

 

In High School, the so-called hidden curriculum (containing project and research work: Science 

for Youth, Krka Awards, ECO School, UNESCO School, HEALTHY School, eTwinning, 

ALPINE School project) is of utmost importance. In order to expose international 

comparability, focus is on connections with similar schools (SLAVIT – natural science of three 

schools), and exchanges of students and teaching staff. 

 

The study process in the Vocational College is closely linked to formal and informal activities 

and experiences. Therefore, a broader knowledge ecosystem is included in the educational 

process: 1) we connect with research organizations and the economy, 2) we encourage new 

ideas, innovations and 3) we present good and bad practices of various subjects. 

 

In the Inter-enterprise Education Centre (with the help of project and research work) we are 

developing an infrastructure that will continue to enable the implementation of practical content 

in real circumstances. Polygons, such as school property, workshops, laboratories, greenhouses, 

shops, etc., enable the active role of participants in the entire process from conceptual design to 

implementation and sale of products or services in the market. To make it sure, we are also 

involved in officially functioning systems: ecological certificate, etc. 

 

We verified our work with international certificates: ISO standard 9001: 2015, 14001: 2015, 

Socially responsible company, Family-friendly company and other certificates that proved the 

feasibility of such a model. 

 

Key words: models, dynamic integrated system, sustainable learning and training, 

experiential learning 
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1 Uvod 

 

Evropska unija ima vodilno vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja (TR) do leta 

2030, ki jih je leta 2015 sprejelo 193 držav v okviru organizacije Združenih narodov. Sprejetih 

je bilo 17 osnovnih ciljev, ki omogočajo varno in zdravo okolje, gospodarsko vzdržno in 

pravično za celoten ekosistem. Ti cilji so uresničljivi le s trajnostnim razvojem, ki omogoča 

ohranjanje virov tudi za naslednje generacije (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 2015). 

Za uresničevanje teh zavez je EU sprejela Evropski zeleni dogovor (European Green Deal), ki 

spodbuja uresničevanje agende Združenih narodov v okviru ciljev trajnostnega razvoja. 

Evropski zeleni dogovor se osredotoča na preobrazbo gospodarstva za trajnostno prihodnost v 

okviru evropskega podnebnega pakta. Za zagotovitev teh ciljev bo zagotovila financiranje tako, 

da bo omogočen pravičen prehod za vse članice. Do leta 2050 želi doseči podnebno nevtralnost, 

zmanjšati neto emisije za vsaj 55 % v primerjavi z letom 1990 (Evropski zeleni dogovor, 2021).  

Za uresničevanje teh dogovorov je potrebna sprememba miselnosti in navad pri ljudeh, saj 

bomo le tako dosegli želene cilje. Pomembno vlogo ima pri tem izobraževalni sistem, ki mora 

na podlagi delujočih modelov prikazati drugačne, okoljsko sprejemljive možnosti (Jerala 

Maček, et al., 2017, 181). 

 

Biotehniški center (BC Naklo) je v svojem poslanstvu izpostavil okoljsko in podjetno 

delovanje, ki omogoča posameznikom, da s svojim delom preživijo sebe, svojo družino ali širšo 

okolico (Poslovni in finančni načrt …, 2021). V okviru projekta »Integralna Slovenija« smo 

začeli z razvojem integralnega modela povezovanja in sodelovanja med posamezniki in 

institucijami. Projekt je zasnovan dinamično, tako da ga treba evalvirati in nadgrajevati s 

posamezniki in/ali institucijami. Osnovni motiv je prepoznavanje slovenskih potencialov v 

smislu povezovanja, s ciljem dosegati višje dodane vrednosti posameznih storitev in 

proizvodov. Za uresničitev ciljev je potrebna tudi dobra mednarodna povezava (Piciga, et al.,  

2017).  

 

V dolgoročnih strateških ciljih v BC Naklo poudarjamo finančno vzdržnost, kakovost in 

trajnostni razvoj. Za preverjanje kakovosti našega upravljanja uporabljamo ISO standard 

9001:2015, za preverjanje skrbi za okolje smo pridobili okoljski certifikat 14001:2015, za 

delovanje v družbi pa certifikata Družbeno odgovorno podjetje in Družini prijazno podjetje. Za 

pridelavo, predelavo in trgovino vzdržujemo ekološki certifikat. Ti certifikati nam omogočajo, 

da skupaj z deležniki skrbimo za krog PDCA (P-načrtuj, D-naredi, C-preveri, A-deluj), kar 

pomeni nenehno posodabljanje in iskanje pravih rešitev (Poslovni in finančni načrt …, 2021).   

 

V prispevku bomo predstavili delujoče modele, ki omogočajo našim deležnikom teoretično in 

praktično spoznavanje teh vsebin.  
 

2 Prikaz modelov za izkustveno učenje trajnostnega razvoja  

 
V biotehniških programih smo s prenovo programov že leta 2006 uvedli modul 'trajnostni 

razvoj' v vse srednješolske in višješolske programe. Tako imajo vsi biotehniški triletni programi 

po 66 h (ur), štiriletni 102 h, višješolski programi pa po 44 h predmeta, ki obravnava vse vsebine 

trajnostnega razvoja. S tem smo postavili temelje za seznanjanje naših deležnikov z  nadaljnjim 

razvojem tega področja. V raziskavi v zvezi s poznavanjem vsebin trajnostnega razvoja smo v 

letu 2011 ugotovili, da zna približno 27 % vprašanih dijakov (vzorec 259 dijakov) pravilno 

interpretirati pomen in vsebino trajnostnega razvoja. Podobne rezultate so dosegli tudi v 

nekaterih drugih evropskih državah (Pogačnik in Žnidarčič, 2011).  
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Rezultati teh in podobnih raziskav so bili še dodaten motiv, da razvijamo prikazane delujoče 

modele (tabela 2). 

 

Tabela 1: Razmerja med predmeti v urah v srednješolskem izobraževanju 

Predmeti/ure Triletni 

programi – 

ure 

Štiriletni 

programi – ure 

Poklicno-

tehniški 

programi – ure 

Splošno-

izobraževalni 

predmeti 

985 2 312 1 238 

Strokovni predmeti 1 059 1 496 775 

Odprti kurikul 584 646 256 

Interesne 

dejavnosti 

160 352 96 

Praktično 

izobraževanje 

1 512 720 378 

Skupaj 4 300 5 526 2 743 

Vir: prirejen predmetnik, lasten vir 

 

Pestrost programov zahteva različne prilagoditve pri podajanju vsebin glede na zahtevnost 

stopnje. Pri vseh programih je značilno, da se boljši rezultat doseže s praktičnimi prikazi 

(Pogačnik, 2013). 

 

Tabela 2: Upoštevanje Evropskega zelenega dogovora in Agende za trajnostni razvoj do leta 

2030 v prikaznih modelih za izobraževanje in usposabljanje deležnikov 

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 
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*ARK središče je projekt reje avtohtonih pasem (vir: http://www.genska-banka.si/ark-mreza/) 

Vir: prirejeno po: Evropski zeleni dogovor, Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in lasten 

vir 

Pri vzdrževanju, spremljanju in interpretaciji rezultatov sodelujejo srednješolci, višješolci, 

izobraževalci pri izobraževanju odraslih, delodajalci, naši zaposleni in drugi partnerji, ki jih ta 

tematika zanima. Na dnevni ravni govorimo o približno 1 500 osebah, ki se vključujejo v 

izobraževanje in usposabljanje.  

 

2.1 Srednja šola – čas, ko za učenje razvijamo realne učne situacije  

 

Na srednji šoli izvajamo programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno tehniškega izobraževanja in 

program strokovne gimnazije. V šolskem letu 2020/2021 je na srednji šoli vpisanih skupaj 833 

dijakov. 

 

Skozi vse izvedbene kurikule izvajamo t. i. skriti kurikulum, ki vsebuje elemente projektnega 

in raziskovalnega dela.  

 

Z učiteljskim zborom smo oblikovali skupno vizijo: »Gradimo na temeljih medsebojnega 

spoštovanja, znanja, truda in odgovornosti do narave. Naš dijak spoznava, da je pomembna pot 

do cilja, odkriva, v čem je dober, katere talente in sposobnosti ima.« 

 

Tako je izjemnega pomena mentorska vloga učitelja, ki spodbuja dijake za raziskovanje, za 

nove učne poti.  

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 
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Namen našega dela je, da razvijamo fleksibilno učno okolje, ki bo omogočalo doseganje 

uporabnih naravoslovnih znanj in razumevanje širokega konteksta življenja in delovanja. Ob 

vseh zadanih ciljih je izredno pomemben človek, njegova naravnanost, motivacija, medsebojna 

komunikacija, zaupanje, razumevanje, podpora, posluh za sočloveka. S spodbujanjem razvoja 

mehkih veščin in spretnosti razvijamo timsko delo, sodelovalno učenje, raziskovalne aktivnosti 

in medkulturni dialog. 

 

Z vpeljavo trajnih oblik sodelovanja in skupnega dela pri mladih posredno uspemo vzpostaviti 

medsebojna prijateljstva, ki so najboljša podlaga za dolgoročne spremembe v družbi. 

 

Pri učiteljih smo nadgradili metode poučevanja z večjim poudarkom na naravoslovju in na 

aktivnih metodah dela ter k dijaku usmerjenem poučevanju, s poudarkom na kritičnem 

mišljenju. 

 

V gimnaziji gradimo dobre temelje dela splošnega izobraževanja, ki omogoča vpis in uspešnost 

na izbranem študiju. S timom učiteljev in podpornih služb pri dijakih razvijamo tudi širše 

ključne kompetence, omogočamo raziskovalno delo, spodbujamo nadarjenost dijakov in 

udeležbe na tekmovanjih. V izvedbeni program vključujemo projektno delo, ki še posebej 

podpira mednarodno sodelovanje in delovanje. V letošnjem šolskem letu sta v ospredju razvoj 

in spremljanje razvijanja ključne kompetence – sodelovanja, s poudarkom na medvrstniškem 

učenju. Le-to je pri formativnem spremljanju pouka izredno pomembno. Rdeča nit letošnjega 

dela je DOM, DOMOVINA, ZDRAVJE, ozaveščanje pomena skrbi zase, za sočloveka, za 

skupnost. Pomembna je stalna skrb za prepoznavnost naših dijakov na vseh področjih. Nenehno 

spremljanje dela in iskanje ter spodbujanje novih učnih okolij za razvoj ustvarjalnosti in 

inovativnosti so naše stalne naloge. Oblikovali smo razvojni tim, ki stalno bdi nad tem delom 

in izvaja potrebne naloge. Za koordiniranje je imenovana vodja tima gimnazije, ki skrbi za 

razvoj, spremljanje, analizo in potrebne korake. Na področju posodobitve gimnazije aktivno 

sodelujemo v delovni skupini na državni ravni. 

 

Gradimo na sedmih stebrih gimnazije: 

1. osebnostni in karierni razvoj mladostnika; 

2. priprava na izbrani študij; 

3. mednarodno sodelovanje; 

4. pester nabor izbirnih vsebin; 

5. laboratorijsko in terensko delo; 

6. vključevanje ključnih kompetenc 21. stoletja v vsakodnevno učenje – digitalna 

kompetenca; 

7. projektno in raziskovalno delo ter vključevanje v realne življenjske situacije. 

 

Izhajamo iz tradicije, s pogledom naprej. Vrednote in običaji dajejo skupnosti trdnost, temelje, 

lastno zavedanje, varnost. V šolskem prostoru ohranjamo domovinsko zavest tako, da 

obeležujemo praznike, se veselimo uspehov dijakov, sodelujemo z lokalnim in s širšim 

okoljem. Razvijamo in ohranjamo šolske običaje, ki jih soustvarjajo dijaki z mentorji (kulturni 

sprejem nove generacije, dobrodelni večer, kulturni dan, vesela pošta, glasbeni večer, 

dobrodelni nogometni turnir, posaditev drevesa generacije, maturantski ples, slavnostna 

razglasitev in podelitev zaključnih listin, …), obeleženja ob državnih in evropskih praznikih pa 

vedno tudi pomembno sooblikujejo naš šolski prostor. Kot del globalnega sveta obeležujemo 
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tudi pomembne mednarodne dneve. Na ta način bomo udejanjali tudi vsebine aktivnega 

državljanstva in trajnostnega razvoja. 

 

2.1.1 Kako skrbimo za razvoj poklicev 

 

Analize najbolj iskanih poklicev prihodnosti so s področja pridelovanja hrane, s področja 

naravoslovnih ved, ekologije, mikrobiologije, prodajni strokovnjaki, mesarji, organizatorji, 

zeleni poklici, mehaniki kmetijskih strojev. Pomembni bodo poklici z vidika trajnostnega 

razvoja, varovanja narave, varstva okolja, ohranitve poseljenosti in socialnega ravnovesja na 

podeželju. 

 

V okviru izobraževanja ima pomembno vlogo t. i. skriti kurikul, kjer prek sistematičnega 

razvijanja in spremljanja poklicnih in ključnih kompetenc dosegamo boljšo pripravo za trg 

delovne sile, hitrejšo odzivnost in vseživljenjsko razvojno usmeritev dijakov. V ta namen smo 

razvili naslednja »orodja«: karierno mapo, delavnice komunikacijskih veščin, projektno delo, 

aktivne metode poučevanja, vključevanje v mednarodni prostor z organizacijo praktičnega 

usposabljanja na partnerskih šolah oz. strokovnih ustanovah ipd. 

 

V nižjem poklicnem programu načrtujemo večje povezovanje teoretičnega znanja s prakso 

preko timskega poučevanja učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov in učiteljev praktičnih 

modulov. Načrtujemo vključevanje dijakov na prakso na deloviščih in izven šole. Na tak način 

zagotavljamo konkretizacijo abstraktnejših učnih vsebin in dijakom olajšamo generalizacijo 

znanja. Dijaki so tako bolje opremljeni za delo na trgu dela.  

 

Pri mladih še posebej spodbujamo in spremljamo: 

1. njihov osebnostni in karierni razvoj; 

2. vključevanje ključnih kompetenc v izvedbene kurikule – v letošnjem šolskem letu s 

posebnim poudarkom na razvijanju kompetenc-komunikacija, odnosna komunikacija; 

3. razvijanje kompetence podjetnosti – v okviru projektnih dni; pri povezovanju 

strokovnega modula podjetnosti z vsebinami praktičnega usposabljanja; dijaki 

zaključnih letnikov so tudi letos pripravili projektne naloge, ki so jih 22. 4. 2021 javno 

predstavili; 

4. poklicne kompetence; 

5. spodbujanje in izvajanje že stalnih mednarodnih izmenjav dijakov; dijake bomo 

spodbujali, da se bodo na mednarodne izmenjave prijavljali prek šolskih razpisov; 

6. dijaki bodo vključeni tudi v aktivnosti, ki potekajo na šoli – vezano na izvedbo 

programov za vse, ki jih bomo gostili iz tujine. 

 

2.1.2 Permanentno usposabljanje in izobraževanje učiteljev – mentorjev 

 

Nujna je stalna skrb za sprotno spremljanje novosti na strokovnih področjih in sprememb na 

področju pouka in stroke. Pomembno je permanentno iskanje novih znanj in strategij, ki jih 

učitelji – mentorji potrebujejo za posredovanje znanja: spodbujanje inovativnih učnih okolij in 

ustvarjalnosti, spodbujanje in vnašanje ključne kompetence podjetnosti, povezovanje učiteljev 

stroke s trgom dela, delodajalci, trajnostno razvojni razmislek, pomen vseživljenjskega učenja 

in celostnega pogleda na učenje z odprtostjo navzven. 

 

Pri svojem delu se zavedamo pomena kakovosti za dobro delo, tako je samoevalvacija naša 

stalnica. Akcijski krog je temeljna metoda, po kateri dejavnosti izvajamo (PDCA). 
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2.1.3 Šolske prakse, kjer razvijamo trajnost 

 

V okviru posameznih predmetov razvijamo projektno in raziskovalno delo, tako potem v vsaki 

generaciji rezultirajo tudi naloge, ki so širše prepoznane (Krkine nagrade). 

 

SLAVIT (ime projekta za sodelovanje med slovenskimi partnerskimi šolami v Sloveniji, 

Avstriji in Italiji) – slovensko naravoslovje treh dežel, kjer smo v sodelovanju s partnerskima 

gimnazijama v Trstu in Celovcu z učitelji ustvarjali realne raziskovalne in projektne situacije 

za participativno in formativno učenje mladih. Učiteljem tako omogočamo učenje novih metod 

in pristopov preko aktivnega sodelovanja na izmenjavah. Vsaka od šol ima nekaj posebnosti in 

prednosti, ki so jih bili učitelji na izmenjavi deležni. Spoznavamo delo na šolskih poligonih 

(BC Naklo), raziskovalno delo v drugačnih ekosistemih, raziskovalno delo v inštitutih (Trst) in 

razumevanje trajnostnega razvoja pokrajine (Celovec).  

 

V projektu Alps4nats sodelujemo z Italijani in s Francozi. Rezultat skupnega dela je e-knjiga v 

obliki didaktičnega gradiva, ki so ga izdelali dijaki za dijake, v kateri so zbrane vse praktične 

naloge in vsi primeri terenskega dela. V projektu gre za trajnostne izzive v Alpah na področju 

turizma, kmetijstva, biotske raznovrstnosti in klimatskih sprememb.  

 

Ob spremljavi lastnega dela se povezujemo tudi zunaj šolskega prostora, tj. z drugimi šolami in 

institucijami ter tako izboljšujemo in primerjamo prakso.  

 

2.2 Višješolsko izobraževanje  

 

Želimo soustvarjati prihodnost razvoja podeželja v regiji, zato si prizadevamo ponuditi celovito 

ponudbo višješolskih študijskih programov Upravljanje podeželja in krajine, Hortikultura, 

Naravovarstvo, Živilstvo in prehrana. S svojo ponudbo posredujemo znanje, potrebno za 

celovito razumevanje podeželja, trajnostnega razvoja in gospodarjenja. Znanje, ki ga v 

raziskovalnem delu še poglabljamo in posredujemo študentom, je naš prispevek k blaginji, 

razvoju kmetijstva, turizma. Pomembni so vsi deležniki v prehranski verigi − so potencialni 

udeleženci izobraževanja, ki predstavljajo potencial oskrbe z varno in kakovostno hrano. 

Pomembno je razvijati med seboj povezana mala in srednje velika gospodarstva, njihove 

osnovne in dopolnilne dejavnosti. 

 

Pestrost in različna pričakovanja ciljnih skupin zadovoljujemo s prilagajanjem posameznikom 

z različnimi metodami dela. Študijski proces želimo v čim večji meri individualizirati. O 

potrebah po prilagoditvah odloča študijska komisija oziroma ravnatelj na predlog študenta v 

skladu s pravilnikom. 

 

Posebno pozornost dajemo študentom, ki že imajo izkušnje. Zanje poteka študij kot 

organizirano študijsko delo in kot samostojno učenje. Med organizirano študijsko delo se poleg 

predavanj, vaj, praktičnega študija in ekskurzij štejejo še: terensko delo, projektno delo, 

skupinske ali individualne konzultacije, učne delavnice, organizirane priprave na izpite oziroma 

preverjanje in ocenjevanje znanja, učna pomoč, zagovor seminarskih nalog, mentorstvo, 

mentorsko delo v e-učilnicah, srečanja v skupinah pri e-študiju ali študiju na daljavo in druge 

oblike, ki jih izpeljuje Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, za izboljšanje kakovosti 

organizacije izrednega študija. Samostojno učenje izrednega študenta obsega učenje in drugo 

učno delo, ki ga študent izpeljuje sam. Študij bo potekal v skrajšani obliki. Časovna izvedba 
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izrednega študija je odvisna od ugotovljenega predznanja in izkušenj izrednih študentov, od 

hitrosti njihovega napredovanja po programu ter drugih pogojev. Praktično izobraževanje se 

izvaja v obsegu, kot je določen s študijskim programom. Študij poteka lahko kot klasični študij, 

lahko kot spletni študij, lahko pa v obliki samostojnega študija s posameznimi svetovanji. 

 

Veliko je aktivnih športnikov, študentov z zdravstvenimi težavami, mater, ;, ti po sklepu 

ravnatelja na predlog študijske komisije pridobijo status študenta s posebnimi potrebami. Zaradi 

njihovih velikih obremenitev v posameznih obdobjih jim dodeljeni status omogoča, da 

pripravimo individualni študijski načrt: individualno delo, prilagajanje izpitnih rokov in več 

komunikacije s predavatelji. 

 

2.2.1 Metode posredovanja znanja 

 

Slika 1: Uporaba in kombinatorika različnih metod in različnih interakcij 

posredovanja/pridobivanja znanja 

 
Vir: lasten 

 

V ospredje postavljamo študenta z njegovimi specifičnimi lastnostmi in potrebami. Študent 

mora med študijem pridobiti ustrezno znanje in veščine za uporabo tega znanja v praksi. Z 

uvajanjem novih metod vodenja študijskega procesa se spreminja vloga učitelja/predavatelja, 

ki sčasoma vse bolj prevzema vlogo osebne podpore posameznemu študentu. Manj je poudarka 

na učenju »na pamet«, več pa na učenju na primerih, z delom, na napakah. Uvaja se več 

samostojnega učenja. V ospredju je postavljanje ciljev ter s tem tudi motivacija in kreiranje 

znanja. Eden od pomembnih korakov je vzpostavitev GREEN LABa. 

 

2.2.2 GREEN LAB, razvojno-raziskovalni poligon za študente 

 

Osnovni namen vzpostavitve študentskega razvojno-raziskovalnega poligona (slika 2) je 

aplikativna uporaba pridobljenega znanja med študijem kakor tudi izkoristiti potencial 

študentov za nove inovacije ter učenje raziskovalnega timskega dela. Zunanji deležniki so lahko 

posamezna gospodarstva, ki nimajo bodisi razmer bodisi časa/resursov za testiranje produktov, 

ali pa projektni vodje, ki si želijo v svoj projekt vključiti praktično testiranje raznih pristopov v 

naravi (kmetijstvo, naravovarstvo, hortikultura). Prav tako so deležniki iz gospodarstva lahko 

tudi donatorji v obliki laboratorijske opreme ali finančne pomoči. Poligon je tudi stična točka 
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neposrednega povezovanja študentov z gospodarstvom. Sklenjeni so dogovori o sodelovanju 

pri izvedbi študijskega procesa z Arboretumom Volčji Potok, Triglavskim narodnim parkom, 

Živalskim vrtom Ljubljana, Zavodom za varstvo narave, Centrom Brdo. 

 

Vodilo celotnega dvoletnega študija je Podjetno strokovno gospodarjenje z naravnimi viri. 

Prek tega poligona se bodo študenti lahko spoznali z realno problematiko na terenu ter se naučili 

pristopov pri njenem reševanju. Na tak način bi si VSŠ BC Naklo pridobil prednost pred 

konkurenco, saj bodo študentje na ta način praktično usposobljeni za uspešen nastop na trgu.  

 

 

Slika 2: Študentski razvojno-raziskovalni poligon – povezovanje študija, projektnega, 

raziskovalnega in samostojnega dela v okviru praktičnega izobraževanja 

 

 
 

Vir: lasten 
 

2.3 Medpodjetniški izobraževalni center kot aktivator trajnostnega razvoja 

 

Da bi prispevali k znanju, ki je potrebno za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, je na 

sekundarni ravni nujno praktično pridobivanje znanj. Poudarek na praktičnem izobraževanju je 

tudi v višješolskih strokovnih programih, v katerih mentorji pomagajo študentom pri 

strokovnem, kariernem in osebnem razvoju. Večji del praktičnega izobraževanja se v poklicnih 

in srednjih strokovnih ter poklicno-tehniških programih izvaja v Medpodjetniškem 

izobraževalnem centru (MIC), praktičnemu usposabljanju z delom pa je namenjeno manjše 

število ur. Spoznavanje delovnega okolja in dela v kolektivu, razvijanje odgovornosti in širjenje 

socialne mreže so poleg obravnavanih vsebin prednosti praktičnega izobraževanja pri 

delodajalcih. Prednost praktičnega izobraževanja v MIC-u je v prilagajanju delovnega okolja v 

smislu vadenja in vključevanja v različne izvedbene načine delovnih procesov. Tak primer je 

živalska proizvodnja na šolskem posestvu, kjer je goveji hlev zasnovan tako, da ima različne 

vrste krmnih pregrad in spravil gnoja, čeprav za samo rejo živali to ni potrebno. Z vidika 

izobraževanja pa je tak poligon zelo pomemben, saj dijake oziroma študente spodbuja k 

primerjanju in postavljanju stališč, k osredotočenosti in kritičnosti. Za uspešno učenje je 
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pomembno, da so udeleženci aktivno vpleteni v delovne procese in v razmišljanje oz. refleksijo 

o izkušnji in imajo možnost vadenja.   

 

Pri izkušenjskem učenju ima pomembno vlogo učitelj oziroma mentor, ki dijake oz. študente 

motivira, jih navdušuje in uporablja različne metode. Z namenom krepiti usposobljenost 

mentorjev v podjetjih za delo z dijaki in študenti smo vključeni v projekt Usposabljanje 

mentorjev. V zadnjih štirih letih smo izvedli sedem 24-urnih usposabljanj. 

 

Šolsko posestvo je ekološko usmerjeno, vključenost v sistem certificiranja ekološkega 

kmetijstva pa je pomembna zaradi proaktivnosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev na tem 

področju. Vključenost v ekološki način rastlinske pridelave in reje živali, pridelave in predelave 

mleka ter prodaje izdelkov omogoča dijakom pridobivanje specifičnih učnih ciljev na področju 

varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Na ta način MIC BC Naklo sledi prednostnemu 

področju usmeritve EDF (angl. »Education for Sustainable Development, A roadmap«) 

(UNESCO, 2020) na področju izobraževanja in usposabljanja, kjer učimo, kar živimo, in 

živimo, kar se učimo. Pri rastlinski pridelavi so dijaki vključeni v pridelavo semen, vzgojo 

sadik, pridelavo in prodajo zelenjave ter promocijo. Rastlinska pridelava se prepleta tudi z 

raziskovalnim delom, kjer so v postavitev, izvajanje in predstavitve rezultatov poleg 

predavateljev in učiteljev vključeni tudi dijaki in študenti. Tak primer je bil poskus krompirja 

v letu 2019, v katerem so bili dijaki kmetijskih programov vključeni v pridelavo in spremljanje 

tehnoloških parametrov pridelave različnih sort na poskusnem polju šolskega posestva, živilski 

tehniki pa so spremljali jedilne lastnosti krompirja. Rezultate poskusa so dijaki in študentka 

predstavili na dogodku za širšo javnost, rezultati raziskave pa so bili predstavljeni tudi v 

prispevku na 6. konferenci VIVUS. Model, kjer se v kmetijsko pridelavo vključujejo različni 

deležniki, vsak z določenimi specifičnimi cilji in vodjem projekta, je smiselno ohraniti tudi v 

prihodnje. 

 

Del zelenjave, pridelane na šolskem posestvu v okviru praktičnega izobraževanja, se porabi za 

kuhanje malic za dijake, viški pa se prodajo v šolski trgovini. Praktično izobraževanje dijakov 

v trgovini se izvaja v sklopu modula Komunikacija v trženju kot del odprtega kurikula. 

Vključenost v prodajo izdelkov s poslovanjem B2B (eng. Business to Business; prodaja med 

podjetji, veleprodaja) in B2C (eng. Business to Consumer; prodaja končnim kupcem, 

maloprodaja) šolska trgovina omogoča dijakom tudi uvid v pomembnost doseganja kakovosti 

izdelkov. Zaradi širokega prodajnega asortimana in lokalnih dobaviteljev je pomembna tudi 

vloga šolske trgovine v lokalnem okolju pri spodbujanju samooskrbe. Dobavitelji lokalnih 

ekoloških izdelkov so tudi bivši dijaki in študenti BC Naklo ter udeleženci neformalnih 

izobraževanj. Šolska trgovina deluje kot stičišče kupcev, dobaviteljev ekoloških in lokalnih 

izdelkov ter učiteljev oziroma mentorjev, dijakov in študentov.  

 

Z namenom spodbujati povezovanje ter odpiranje mednarodnemu okolju se dijaki, študenti in 

zaposleni vključujejo v projekte mobilnosti, vendar v zadnjem obdobju načrtovanih mobilnosti 

zaradi omejitvenih ukrepov razglašene epidemije nismo mogli izvajati. Pri projektih, kjer je 

bila načrtovana mobilnost v manjšem obsegu, smo program s pomočjo programskih orodij 

zasnovali virtualno in ga izvedli na daljavo. V februarju 2021 smo tako na daljavo izvedli 4-

dnevno mednarodno mobilnost v okviru projekta Alps4nuts, kjer je 52 dijakov in 5 učiteljev iz 

Slovenije, Italije in Francije raziskovalo trajnostno problematiko ohranjanja biodiverzitete in 

klimatskih sprememb v alpskem prostoru.  
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Z vodilom »učenje za in skozi vse življenje«, oddelka Izobraževanja odraslih, Medpodjetniški 

izobraževalni center sledi strateški usmeritvi države v doseganje kakovosti življenja. Dejavnosti 

v izobraževanju odraslih zajemajo formalna izobraževanja po srednješolskih programih na 

biotehniškem področju in neformalna izobraževanja za strokovno in laično javnost, kot so 

tečaji, predavanja in delavnice na področju kmetijstva, živilstva in prehrane, hortikulture in 

zdravega načina življenja. Za osnovnošolce organiziramo počitniške delavnice, tečaje jahanja 

in naravoslovne dejavnosti. Našo dejavnost predstavljamo z vodenimi ogledi posestva, kjer 

zainteresiranim skupinam predstavljamo način izobraževanja in naše vrednote. Zaradi potrebe 

izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi zahtev na trgu dela, osebnega razvoja 

in aktivnega delovanja v družbi, smo že v letu 2016 začeli z individualnimi svetovanji in 

informiranji po modelu ISIO (projekt: Informiranje jn Svetovanje v Izobraževanju Odraslih,  

https://isio.acs.si/) pred vključitvijo v izobraževanje, med in po končanem izobraževanju. 

Udeleženci svetovanj so bolj motivirani za izobraževanje, nekateri pa se odločajo tudi za vstop 

v postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, kjer lahko že pridobljena znanja 

tudi formalno potrdijo s certifikatom na določeni stopnji zahtevnosti. V letu 2020 je bilo izdanih 

26 certifikatov za različne poklicne kvalifikacije na področju biotehnike. Informativna in 

svetovalna dejavnost tako postaja pomembna podporna dejavnost v izobraževanju odraslih. 

 

Izobraževanja in usposabljanja se izvajajo tudi v okviru projektov in razpisov. V okviru 

projektov gre pogosto za pripravo in testiranje izobraževalnih programov. Pri pripravi 

programov so poleg podjetij, učiteljev ter razvojnih ali raziskovalnih institucij vključeni tudi 

drugi deležniki na ravni države in lokalnega okolja. Sestava partnerjev za prijavo in izvedbo 

projekta je odvisna od ciljev in postavljenih kazalnikov, pri čemer je izrednega pomena tudi 

raba in trajnost projektnih rezultatov. Tukaj omenjamo dva primera izvedenih projektov, kjer 

se rezultati, pridobljeni v projektnem partnerstvu, uporabljajo pri praktičnem izobraževanju 

dijakov, študentov in odraslih. V projektu »Vertical Plant Life« (VPL, 2017) so bile razvite 

vsebine novega izobraževalnega modula, katalog znanj in izvedbeni kurikul za strokovni modul 

Vertikalne ozelenitve. Na BC Naklo sta bili postavljeni notranja in zunanja zelena stena kot 

učni pripomoček za dijake hortikulturnih smeri. V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – 

Avstrija Amc Promo BID je bil zgrajen park avtohtonih medonosnih rastlin, ki ga uporabljamo 

kot učilnico na prostem ali zgolj kot prostor za druženje in posedanje v prijetnem ambientu.  

 

S projekti spodbujamo ranljive, nižje izobražene in druge prikrajšane skupine k vključitvi v 

izobraževanje in učenje. S partnerji iz Slovenije, Avstrije, Italije, Španije in Belgije je bil v letu 

2020 razvit program usposabljanj v obliki e-izobraževanja kot pripomoček kmetovalcem, ki 

želijo vključiti v kmetovanje osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR). Za osebe z 

LMDR je poleg zaposlitvene priložnosti pozitiven tudi socialni in terapevtski vidik (FARMID, 

2020) ter korak k zagotavljanju kakovostnega življenja.  

 

Podeželje je lahko tudi priložnost za večjo zaposljivost žensk na podeželju in krepitev njihove 

vloge. Za izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja žensk na podeželju so potrebna 

primerna orodja in znanja. S projektom REWARD (2021) je bila postavljena spletna platforma 

za usposabljanje žensk za pridobitev podjetniških kompetenc v povezavi z večnamenskimi 

aktivnostmi na kmetijah in kulturno dediščino. V študiji primerov so projektni partnerji zbrali 

podjetniške pobude žensk in pripravili zbirno poročilo o ekonomskem in socialnem stanju 

podeželskih žensk. 

 

https://isio.acs.si/
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Sodelovanje zaposlenih v projektnih aktivnostih pomembno vpliva na interdisciplinarne 

priložnosti, odprtost preko institucionalnih okvirov in kultur do različnosti, kakovosti, 

strokovne in osebnostne rasti. 

 

3 Zaključek  

 

Biotehniški programi, ki so bili prenovljeni leta 2006, omogočajo srednješolcem in višješolcem 

kakovostno seznanjanje z vsebinami trajnostnega razvoja. Raziskave pri nas in v mednarodnem 

prostoru kažejo, da ima prednost izkustveno učenje. Ta način izobraževanja uporabljamo tudi 

v izobraževanju odraslih, kjer je v ospredju pridobivanje praktičnih strokovnih kompetenc. V 

ta namen imamo v BC Naklo različne praktične modele, ki dokazujejo možnosti drugačnih 

načinov dela. V prihodnosti bomo morali postavljene modele integrirati s kurikulom in jih 

evalvirati. Pri razvoju teh modelov bomo v večji meri vključili tudi zunanje partnerje, ki bodo 

omogočali boljši pretok znanja in izkušenj neposredno v poslovno okolje. Pri tem bodo 

pomembno vlogo odigrale nevladne organizacije, ki poleg drugih služb povezujejo vitalno 

podeželje. Na podeželju moramo aktivirati vse vire, ki bodo vplivali na višjo dodano vrednost 

z vidika kvalitete bivanja.  

 

Na ta način predvidevamo, da bomo lahko prispevali delček k uresničitvi »zelenih zavez«, ki 

bodo omogočale zanamcem znosno življenje.    
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