
    

 

Okrogla miza, delavnica in predavanja 

4. 10. 2019 
 

Termin  Projekt 

10.00 do 11.30 Projekt NAT2CARE - 
Spodbujanje skupnosti za 
ohranjanje in obnavljanje 
čezmejnih območij 
Natura 2000 (Interreg VA 
Italia-Slovenija) 

Okrogla miza 
Predavalnica (P22) v 2. 
nadstropju  

 

“Narava ne pozna meja: z vzgojo in izobraževanjem do trajnostnega razvoja na čezmejnem območju”. Na okrogli mizi bomo 
razpravljali o možnostih vključevanja vsebin in ciljev Nature 2000 v okoljsko izobraževanje in ozaveščanje. Prikazali bomo 
primere dobrih praks in spregovorili o pomenu, priložnostih ter krepitvi čezmejnega sodelovanja med državama na področju 
vzgoje, izobraževanja in usposabljanja pri ohranjanju naravnih vrednot mednarodnega pomena in trajnostnega izvajanja 
dejavnosti na območjih Natura 2000.  

Okrogla miza je torej namenjena izmenjavi izkušenj in dobrih praks na temo sožitja med biotsko raznolikostjo, človekom in 
njegovimi aktivnostmi v zaščitenih območjih Natura 2000. Skladno z vodilno temo bomo razpravljali o pomenu ozaveščanja 
in izmenjave znanj med različnimi deležniki s poudarkom na mladih, da postanejo bolj ozaveščeni glede vloge, ki jo lahko 
igrajo pri ohranjanju biotske raznolikosti. Prikazali bomo uspešne prakse sodelovanja med upravljalci zavarovanih območij in 
šolami v Sloveniji in Italiji. Spregovoriti želimo tudi o pomenu, priložnostih ter krepitvi čezmejnega sodelovanja med 
državama na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja pri ohranjanju naravnih vrednot mednarodnega pomena in 
trajnostnega izvajanja dejavnosti na območjih Natura 2000. Odprt, prilagodljiv, povezovalen in vseživljenjski pristop do 
učenja je namreč ključni pripomoček za spremembe vrednot, stališč, vedenja in načina življenja, razvijanje trajnostnih 
kompetenc, spretnosti in zelenih veščin. Le tako bomo ohranili naravo, biotsko raznovrstnost, povezljive ekosisteme in 
ekosistemske storitve za prihodnje rodove. 

Moderatorka: dr. Monika Kos 

11.30 do 12.00 Pogostitev Medsebojno mreženje 

12.00 do 13.30 AlpBioEco 

 

Delavnica 

Oblikovanje 

inovativnega poslovnega 

modela z vrednostno 

analizo jabolk 

Predavalnica (P22) v 2. 

nadstropju 

 

Projekt se ukvarja s potenciali biogospodarstva v alpskem prostoru. Skupaj z dvanajstimi projektnimi partnerji iz petih držav 

na območju Alp bomo ocenili vrednostne verige orehov, jabolk in alpskih zelišč v smislu njihovega biogospodarskega 

potenciala. Temelječ na tržnih raziskavah, laboratorijskih analizah in izmenjavi znanja med raznolikimi udeleženci bomo razvili 

inovativne poslovne ideje. Pričakujemo vsaj dva trdna poslovna koncepta za vsako izmed treh vrednostnih verig. Koncepti 

bodo uvedeni in preizkušeni na transnacionalnih pilotnih študijah na območju Alp. 

 

Študenti boste v parih oblikovali poslovne modele za izbrane ideje vrednostne verige jabolk ali zelišč. Interaktivna delavnica 

bo spodbudila študente k razmisleku o potencialnih preprekah in priložnostih pri razvoju poslovnih modelov, hkrati pa bomo 

stremeli h konkretiziranju stroškov, prihodkov, konkurentov in specifikaciji prodajnega produkta. 

 

Moderatorki: Mihela Ferlinc, Eva Erjavec 



    

 

14.00 do 16.00 AQU@TEACH 

 

Predstavitev rezultatov 

projekta  

Zaradi omejenosti 

števila razpoložljivih 

računalnikov bo 

predstavitev v dveh 

skupinah na dveh 

prizoriščih 

- Učilnica 19 – 

računalniška učilnica 

- Akvaponična enota 

Predstavitev rezultatov mednarodnega projekta v katerem smo partnerji razvili inovativna izobraževalna orodja za 

spodbujanje učenja z uporabo akvaponike.  

 

PROGRAM: 

 

1. Učilnica 19 – računalniška učilnica,  2. nadstropje levo: Predstavitev rezultatov projekta AQU@TEACH; Moodle vsebine, 

didaktične metode, e-portfolijo, diskusija. Vsebine bo predstavil dr. Andrej Ovca z Zdravstvene fakultete Univerze v 

Ljubljani. 

a. 14.00–15.00 – 1.skupina 

b. 15.00–16.00 – 2.skupina 

2. Akvaponična enota BC Naklo – za velikim rastlinjakom: Predstavitev poletne šole in poteka poskusa, diskusija. Vsebino 

bosta predstavili študentki Višješolskega strokovnega študija naravovarstva Ana Krč in Lara Potočnik, ki sta se udeležili 

poletne šole akvaponike, ki je v okviru projekta potekala na BC Naklo in ki sta sodelovali pri izvedbi poskusa, ki se je prav 

tako v okviru projekta izvajal na BC Naklo. Pri predstavitvi jima bo pomagal Uroš Strniša, udeleženec projekta, zaposlen 

na BC Naklo. 

a. 14.00–15.00 – 2. skupina 

b. 15.00–16.00 – 1. skupina 

 

 

 


