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EKOLOŠKO POSESTVO SE PREDSTAVI – vabljeni na ogled 

 

Posestvo Biotehniškega centra Naklo ni veliko, je pa bogato in raznoliko. V prvi vrsti je učni center, 

kjer poteka praktično izobraževanje naših dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. 

Vam, obiskovalcem, pa daje priložnost, da dobro uro in pol preživite v prijetnem okolju in ob tem 

pobližje spoznate naše dejavnosti in tudi dosežke sodelovanja v različnih projektih, ki so prispevali k 

temu, da vam imamo danes resnično kaj pokazati.  

V letu 2006 smo pridobili certifikat o ekološki pridelavi in predelavi, kar pomeni, da vse glavne 

dejavnosti na posestvu kot so poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, čebelarstvo in mlečna proizvodnja 

s predelavo mleka v mlečne izdelke potekajo v skladu z načeli ekološkega gospodarjenja in 

trajnostnega razvoja.  

Na sprehodu po našem posestvu si imate možnost 

ogledati: park medonosnih rastlin, mlekarsko delavnico, 

konjski in goveji hlev, sončno elektrarno, ekološki 

sadovnjak, čebelnjak, rastlinjaka za vzgojo vrtnin in 

cvetja, akvaponično enoto, hotele za koristne organizme 

in kot najnovejšo pridobitev, zelene stene. Ogled 

zaključite v šolski trgovini »Pod kozolcem«, kjer 

ponujamo večinoma ekološke izdelke in pridelke, ki jih 

pod strokovnim mentorstvom izdelujejo naši dijaki in 

študenti ter lokalni kmetje.  

 

                                                                                                                           Tina Košir, 

                                                                                                                           vodja izobr. odraslih 

                                       

Več informacij: 

Oddelek za izobraževanje odraslih 

T: 080 39 00, 04 277 21 20 

M: 041 499 934 

E-naslov: tecaji@bc-naklo.si 

www.bc-naklo.si 

Vodeni ogledi šolskega posestva so možni za zaključene skupine. Izvedemo jih po 

dogovoru. Možna tudi degustacija šolskih izdelkov.  

http://www.bc-naklo.si/
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BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 

 

Biotehniški center Naklo bo naslednje leto praznoval 110-letnico svojega obstoja. Tradicija šole izhaja 

iz izobraževanja s področja mlekarstva. Do danes se je programska ponudba šole močno razširila. 

Dijake in odrasle izobražujemo v 15 programih nižjega in srednjega poklicnega, srednjega 

strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja s področja kmetijstva, živilstva, hortikulture in 

naravovarstva ter v programu strokovne gimnazije. Dijaki in odrasli lahko šolanje nadaljujejo v 

višješolskem strokovnem študiju, kjer so trenutno na voljo tri smeri: upravljanje podeželja in krajine, 

hortikultura in naravovarstvo.  

Poleg srednje in višje strokovne šole v centru deluje še enota Medpodjetniški izobraževalni center 

(MIC), katere glavni namen je povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja, nudenje možnosti za 

praktično usposabljanje ter sodelovanje s socialnimi partnerji. V okviru MIC-a deluje več oddelkov, 

med njimi tudi oddelek za izobraževanje odraslih, kjer poleg srednješolskega izobraževanja odraslih 

ponujamo tudi številne seminarje, tečaje, delavnice, predavanja ter projektna pisarna, ki koordinira 

različne mednarodne projekte.   

V našem centru se letno izobražuje ok. 900 dijakov, 250 študentov, 135 udeležencev izobraževanja 

odraslih in preko 3000 tečajnikov.  
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PARK MEDONOSNIH RASTLIN 

Park medonosnih rastlin je nastal kot rezultat čezmejnega 

projekta partnerjev iz Slovenije in avstrijske Koroške. 

Zasnovan je z upoštevanjem prvin krajinskega urejanja ter 

uporabo širše zbirke avtohtonih medonosnih rastlin iz 

različnih habitatnih področij, značilnih za Gorenjsko in 

avstrijsko Koroško. Medonosne rastline nudijo kakovostno 

in količinsko zadostno pašo Kranjski čebeli, poleg tega pa 

je park namenjen tudi širjenju in prepoznavanju 

avtohtonih medonosnih rastlin in pogosto služi kot učilnica 

na prostem.  

 

ZELENE STENE 

V okviru mednarodnega projekta »Vertical Plant Life« smo 

v centru postavili notranjo zeleno steno, kmalu pa bo 

zrasla še zunanja zelena stena, kjer bodo zasajene različne 

okrasne rastline. Zelene stene lahko zasadimo tudi z 

užitnimi rastlinami, uporabne pa so predvsem v urbanih 

okoljih, kjer pomembno vplivajo na kakovost življenja in 

imajo trajnostno pozitiven vpliv v smislu izboljšanja zraka v 

mestih, zmanjšanja porabe energije kot posledica 

termoizolacije, upravljanja z vodnimi viri in izboljšanja 

splošnega počutja prebivalcev.  

 

RASTLINJAKI IN VRTOVI 

Na šolskem posestvu gojimo zelenjavo in cvetje v dveh 

rastlinjakih. Poleg rastlinjakov si je mogoče ogledati tudi 

primere zeliščnega, kolekcijskega in biodinamičnega vrta. V 

zeliščnem vrtu gojimo različna zelišča, v kolekcijskem vrtu 

lahko opazujete vzgojo in rast različnih vrst zelenjave, v 

biodinamičnem vrtu pa se dela opravljajo v skladu z 

ustreznimi kozmičnimi energijami, ki nam jih posreduje 

Luna. Z delom ob ugodnih dnevih glede na del rastline (list, 

plod, korenina, cvet) se omogoča boljši razvoj rastline in 

zmanjša potreba po zaščitnih sredstvih.  
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PROIZVODNJA MLEČNIH IZDELKOV 

Petkrat bronasta, petkrat srebrna in trikrat velika zlata 

medalja za skuto ter kar šest velikih zlatih medalj ter trije 

šampioni za mascarpone – to je izkupiček vsakoletnega 

mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov v 

okviru sejma AGRA, na katerem se BC Naklo s svojimi 

ekološkimi izdelki predstavlja od leta 2003. Vrhunski 

izdelki so rezultat znanja in izkušenj naših strokovnjakov 

in odličnih pogojev za delo, ki jih nudi nova mlekarska 

delavnica, postavljena v okviru projekta  Investicija v 

medpodjetniške izobraževalne centre za odličnost 

živilskih proizvodov.  

 

PREDELAVA SADJA 

V okviru projekta Investicija v medpodjetniške izobraževalne 

centre za odličnost živilskih proizvodov smo postavili tudi novo 

delavnico za predelavo sadja. Razpolagamo z linijo za izdelavo 

sadnih sokov, sušilnico sadja, destilarno in kisarno. Poudarek je 

na predelavi svežega, lokalno pridelanega sadja.  

Tako v mlekarski kot sadjarski delavnici potekajo tečaji 

predelave mleka in sadja.  

 

 

HLEVI IN SONČNA ELEKTRARNA 

Na obisku po posestvu se ustavite tudi v konjskem hlevu ter 

sodobnem govejem hlevu, zgrajenem za prosto rejo, ki ustreza 

vsem normativom ekološke reje krav molznic. Na obeh hlevih 

je vzpostavljena tudi sončna elektrarna. Inštitut Jožef Štefan, 

Ministrstvo za okolje in prostor ter časnik Finance so 8. aprila 

2008 podelili nagrado za najboljši sonaravni projekt Gorenjskim 

elektrarnam v sodelovanju z Biotehniškim centrom Naklo.  
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EKOLOŠKO KMETOVANJE 

V letu 2001 smo se odločili za zahtevni projekt uvedbe ekološkega kmetovanja na celotnem 

kmetijskem gospodarstvu. Tako na kompleksu kmetijskih zemljišč kmetujemo na ekološki način. Gre 

za trajnostni način kmetovanja, podprt s strani države in Evropske Unije. Še posebej se zdi pomembno, 

da se tak način kmetovanja prikaže na kmetijskih šolah, saj zahteva več znanja in širše poznavanje 

zakonitosti narave. 

 

ŽIVALI NA POSESTVU 

Na posestvu skrbimo za to, da je živalski svet čim bolj pester. Poleg 

krav in konj, gojimo še ovce, koze, prašiče, race, gosi in kokoši, ki 

jih vidite na sprehodu po posestvu in izveste marsikatero zanimivo 

informacijo o njih.  

 

 

 

SADOVNJAK IN ČEBELNJAK 

Na sprehodu po posestvu se ustavite tudi ob ekološkem 

sadovnjaku, ki je rezultat projekta Phare. V sadovnjaku gojimo 

jablane, hruške, češnje, marelice, breskve, slive in ribez. V 

sadovnjaku je postavljen tudi čebelnjak z osmimi družinami v 

desetih panjih, poleg tega pa imamo tudi premično enoto, kjer 

prebiva enajst čebeljih družin. Pridelujemo lastni ekološki med, 

količina le-tega pa je odvisna od vsakoletne paše.  

 

AKVAPONIČNA ENOTA 

Akvaponično enoto kot učno enoto smo razvili v okviru 

mednarodnega projekta AQUA-VET. Akvaponika je kombinacija 

hidroponike (gojenje rastlin brez zemlje v raztopini, bogatimi s 

hranili) in akvakulture (gojenje rib). Gre za združitev najboljšega iz 

obeh sistemov in daje veliko boljše rastlinske pridelke v krajšem 

času, brez uporabe kemikalij in z manjšo porabo energije od 

žarnice.  



BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Medpodjetniški izobraževalni center, oddelek za izobraževanje odraslih 
SPREHOD PO EKOLOŠKEM POSESTVU 

 

 

 

 

TRGOVINA »POD KOZOLCEM« 

V šolski  trgovini prodajamo kvalitetne domače Slovenske pridelke in izdelke lokalnih kmetov. 

Poudarjena je večinska ekološka certificirana usmeritev s prodajo lastnih šolskih proizvodov in 

pridelkov, katere se pod strokovnim mentorstvom učijo izdelovati dijaki in študentje Biotehniškega 

centra Naklo. 

                    

V trgovini najdete ekološka semena in sadike, sezonsko zelenjavo, zelišča in dišavnice ter cvetje, 

mlečne izdelke, sirišča in kulture, aranžmaje, venčke in šopke, pekarske in slaščičarske izdelke, vegi 

izdelke, kozmetične izdelke in še marsikaj.  

Trgovino lahko obiščete vsak delovni dan med 9.00 in 17.00 uro, tudi med poletnimi počitnicami. Ob 

sobotah, nedeljah in praznikih je trgovina zaprta.  

 

 

 

 

Informacije: 

 

080 3900,  (04) 277 21 20, 041 499 936, tecaji@bc-naklo.si, www.bc-naklo.si 

Če nam zaupate vaš e-naslov, vam dvakrat mesečno pošljemo e-napovednik z aktualnimi  

izobraževanji in drugimi dogodki v centru.  

Spremljajte dogajanje tudi preko   Veseli bomo vaše družbe.  

 

mailto:tecaji@bc-naklo.si
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