
 
 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa INTEGRACIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V DELO 

ZAPOSLENIH 

Področje BIOTEHNIKA 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO 
 
Alojz Bitenc 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Trajnostni razvoj je eden največjih izzivov v modernem času 

in ena najvišjih vrednot EU in mednarodne skupnosti. Vsaka 

sodobna organizacija, ki je usmerjena v prihodnost aktivno 

deluje na področju varovanja okolja.  Izrednega pomena je, 

da zaposleni v taki organizaciji sledijo trendu na področju 

varovanja okolja, se izobražujejo v ta namen, pripomorejo k 

prenosu znanj in k ozaveščanju ter s svojim ravnanjem dajejo 

zgled tudi ostalim (dijakom, študentom in drugim deležnikom). 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport ''Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja v letih 2018 – 2022'' ter skladno 

s cilji projekta MUNERA3, je potrebno pripraviti nove programe 

izobraževanja in usposabljanja, ki bodo udeležencem 

omogočili pridobivanje novih znanj in praktičnih spretnosti, 

skladno s pričakovanji delodajalcev. 

Okolje je izrazito interdisciplinarno področje. Namen programa 

je, da se zaposlene usposobi s potrebnimi interdisciplinarnimi 

znanji za prepoznavanje, načrtovanje, vrednotenje in 

obvladovanje okoljskih dejavnikov, vidikov in procesov.  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni v pedagoškem procesu s 
področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in živilstva ter 
hkrati vsi ostali strokovni delavci, ki delujejo v omenjenih 
podpornih službah. 

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Pogoj za vključitev v program je, da je oseba zaposlena. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilji programa: 

 ozaveščanje o pomenu varovanja okolja med 

zaposlenimi 

 Usposobljenost za ravnanje z okoljem v skladu z vidiki 

trajnostnega razvoja 

 Usposobljenost za aktivno vodenje izboljšav okolja na 

objektih, infrastrukturi in procesih 

 usposobljenost za pravočasno vključevanje novih 

okoljskih in trajnostnih vsebin v učni program 
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Obseg programa (skupno št. ur) 100 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Delo doma 

Teoretični del (št. ur) 25 ur    

Praktični del (št. ur) 30 ur   45 ur 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista prisotnosti 

Pogoji za končanje 

programa 

80% udeležba v programu. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa - Prepoznavanje in vrednotenje okoljskih dejavnikov in 

upravljanje z okoljskimi tveganji 

- Vrednotenje okoljskih vidikov 

- Razumevanje življenjskega cikla 

- Načrtno izboljševanje okoljskih vsebin preko postavljanja 

kazalnikov, postavljanja ciljev in izvajanja programov 

- Operativno obvladovanje okoljskih procesov: odpadki, 

emisije, raba energije in ostali vidiki 

- Obvladovanje izrednih razmer in stalno izboljševanje. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

 Udeleženec zna upravljati z okoljem šolskega centra 

 Udeleženec pozna okoljske vidike in življenjski cikel 

izdelkov/storitev ter povezavo okoljskih vidikov s 

pedagoškim procesom 

 Udeleženec operativno ravna z okoljem v svojem 

procesu 

 Udeleženec obvladuje izredne razmere v povezavi z 

okoljem 

 Udeleženec pozna in ureja dokumentacijo sistema 

ravnanja z okoljem  

 Udeleženec zna notranje presojati sistem ravnanja z 

okoljem 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

 Obvladovanje interdisciplinarnih znanj, ki so osnova za 

učinkovito upravljanje z okoljem. 

 Udeleženci programa bodo usposobljeni za 

obvladovanje sistema ravnanja z okoljem in prenos 

pridobljenih znanj in spretnosti na dijake in študente. 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

 Komunikacijske spretnosti, 

 Sposobnost dela v skupini, 

 Projektno delo. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

- Predstavitev področja ravnanja z okoljem in trajnostnega 

razvoja    -   5 h, 
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- Prepoznavanje in vrednotenje okoljskih dejavnikov in 

upravljanje z okoljskimi tveganji    -   5 h, 

- Analiza in vrednotenje okoljskih vidikov v podjetju -   10 h, 

- Načrtno izboljševanje okoljskih vsebin preko postavljanja 

kazalnikov, postavljanja ciljev in izvajanja programov   -  

10 h, 

- Operativno obvladovanje okoljskih procesov   -    5 h, 

 -   Obvladovanje izrednih razmer in stalno izboljševanje   -        

10h, 

-     Usposabljanje za notranje presojevalce sistema ravnanja 

z okoljem  -  10 h. 

Delo doma 

- Priprava dokumentov za obvladovanje specifičnih 

okoljskih vidikov za določeno enoto oz. proces  -    20 h, 

- Pregled osnovnih zakonodajnih zahtev, ki so ključne za 

določeno enoto oziroma proces – 10 h, 

- Pregled dobrih praks, ki jih sorodni pedagoški centri 

izvajajo v EU in v svetu na področju okolja – 10 h, 

- Priprava predlogov za dopolnitev obstoječih učnih vsebin 

z novimi okoljsko relevantnimi temami – 5 h. 

 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Izvajalec programa mora imeti zaključen univerzitetni študij 
ekonomije, naravoslovja ali organizacije in managementa. 
Zaželjene so tudi izkušnje za predavatelja s področja 
sistemov vodenja kakovosti (Kakovost, Okolje, Zdravje, 
Energija) 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  28. 12. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 14. 01. 2019 DA  

 


