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Želimo biti povezani s tradicijo, kulturno in naravno
dediščino, ustvarjati temelje
za sodobno in zdravo prihodnost uspešnih posameznikov in skupin, uveljavljenih
doma in v tujini.

VIZIJA CENTRA
Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki
postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo
zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.
Spodbujati želimo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za osebni razvoj
in prijazno delovno okolje zaposlenih.
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Izjave vodstva o druţbeni odgovornosti



Izbrani kazalniki in
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Interna organizacijska struktura, preko katere se izvaja
družbena odgovornost
BC Naklo je ustanovila vlada Republike Slovenije s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraţevalnega zavoda "Biotehniški center Naklo", št. 01403-35/2007/6 z dnem 19.6.2007 ter s Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda Biotehniški center
Naklo št. 01403-79/2010/4 z dnem 27.7.2010.
Biotehniški center Naklo je vpisan v sodni register pri Okroţnem sodišču v Kranju pod vloţno številko
10015500.
Naša tradicija, naš ponos!
Biotehniški center Naklo (v nadaljevanju BC Naklo ali Center) je pravni naslednik Mlekarske šole (1907–
1915), Mlekarske šole v Škofji Loki (1926–1940), Mlekarske šole v Kranju (1946–1961), Kmetijsko ţivinorejske šole v Poljčah (1939–1967), Mlekarskega šolske-ga centra (1961–1983), Srednje mlekarske in
kmetijske šole Kranj (1983–2001) in Srednje biotehniške šole Kranj (2001–2007).
Zavod opravlja javno službo na področju:
 srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 srednješolskega splošnega izobraževanja,
 višješolskega izobraževanja,
 dejavnosti knjižnic.

Poleg javne službe Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so povezane z izobraževanjem. Te
dejavnosti so podrobno opredeljene v prilogi Akta o ustanovitvi.
Za opravljanje dejavnosti so ustanovljene tri enote:
 Srednja šola – SŠ,
 Višja strokovna šola – VSŠ,
 Medpodjetniški izobraževalni center – MIC.

Opravljanje skupnih nalog za enote izvajajo Skupne službe.
Vzporedno z rednim izobraževanjem izvajamo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so vezani
na programe rednega izobraževanja.
Center se navzdol razgrajuje v medsebojne podobne organizacijske oddelke, ki v svojem nivoju sodelovanja dosegajo funkcije Centra.

PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB
Predsednica Sveta zavoda:
Direktor in ravnatelj Višje strokovne šole:
Vodja Skupnih služb:
Ravnateljica Srednje šole:
Pomočnica ravnateljice:
Vodja Višje strokovne šole (po pooblastilu):
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra:

Tatjana Šubic
dr. Marijan Pogačnik
Tatjana Geč
Andreja Ahčin
Monika Rant
Milena Maček Jerala
Irena Gril

Izjave vodstva o vpletenosti druţbene odgovornosti v
poslovanje organizacije.
Dr. Marijan Pogačnik—Direktor
BC Naklo
»Mislimo, da smo že na dobri poti, da
postanemo tisto, kar bi želeli biti, saj je
naše etična jedro zelo močno in delamo
na razvoju celostne vizije izobraževanja,
raziskovanja , podjetništva v povezavi z
lokalno in globalno skupnostjo.«
Andreja Ahčin—Ravnateljica Srednje šole
»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.«
Vizijo smo oblikovali v učiteljskem zboru, s katero smo
zaobjeli temeljne vrednote; spoštovanje, znanje, trud,
Irena Gril—Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra

odgovornost, proces spoznavanja, proces poti, iskanje,
postavljanje in doseganje ciljev, nadarjene dijake,
poklicno usposobljenost, osebnostni razvoj – individu-

»Z izvajanjem mednarodnih in nacionalnih projek-

alizacijo z roko v roki z družbeno odgovornostjo, visoko

tov, formalnih in neformalnih izobraževanj omogočamo

kakovost dela, podjetnost, spoštovanje individualnosti,

trajnostni razvoj. Z neformalnimi izobraževanji in uspo-

timski duh, pozitivno naravnanost, razvoj in dobre

sabljanji se prilagajamo skupinam in postavljamo v

medčloveške odnosi.

ospredje pridobivanje aktualnih, praktičnih spretnosti in
veščin.«

Podeželje nudi veliko priložnosti za kariero. Vodilo Višje strokovne šole Biotehniškega centra
Naklo je: Živeti in delati za naravo in z njo, ne proti njej. Temeljne usmeritve so: izobraževanje,
usposabljanje za delo, razvoj, mednarodna usmerjenost, raziskovanje; naša bistvena prednost je
v kombinaciji izobraževanja, raziskovanja ter strokovne prakse. S spoštovanjem drug do drugega
iščemo priložnosti za vse deležnike študijskega procesa, diplomanti so uspešni na hitro spreminjajočem se trgu dela.

Milena Maček Jerala—Vodja Višje šole

Sodelovanje z deležniki
Zavzemamo se za korektno in uravnoteţeno sodelovanje ter dvosmerno komunikacijo s svojimi deleţniškimi
skupinami. Mednje štejemo stranke oziroma kupce, partnerje, financerje, dobavitelje, dijake, študente, starše,
zaposlene ter lokalne in širše skupnosti. Pri uresničevanju svojega poslanstva prepoznavamo in spremljamo
potrebe in interese deleţnikov. S tem podpiramo dobre medsebojne odnose na strateški in operativni ravni.
Stranke

BC Naklo ima različne stranke oziroma kupce, saj (so)delujemo tako s pravnimi kot fizičnimi osebami, nevladnimi ter vladnimi organizacijami. Za naše stranke – podjetja oziroma organizacije, s katerimi poslujemo - je
pomembno, da jim zagotavljamo kvalitetno storitev, ki jo neprestano izboljšujemo. V ta namen je vzpostavljenih več orodij za kontinuirano spremljanje zadovoljstva in izboljšanje in nadgradnjo ponudbe. Zavedamo, da je
naša primarna vloga izobraţevanje, ter se zato še posebej prizadevamo za dobre odnose z vsemi udeleţenci
izobraţevanj (študenti, dijaki, odrasli) ter s starši in povezano skupnostjo. Redno izvajamo ankete, s katerimi
preverjamo zadovoljstvo udeleţencev izobraţevanj ter upoštevamo tudi njihove predloge in sugestije glede
izboljšanja organizacije izobraţevalnega procesa ter vključevanja aktualnih tem v izobraţevalne vsebine.

Partnerji

Dobri projektni partnerji so ključni pri izvajanju kvalitetnih aktivnosti, zato je pomembno, da z njimi razvijamo
dobre odnose in se z njimi povezujemo, saj na ta način doseţemo večje pozitivne učinke. Naši partnerji so
podjetja, izobraţevalne ustanove in nevladne organizacije, s katerimi sodelujemo predvsem v sklopu projektov.

Financerji

Pomembni partnerji in financerji so še institucije Evropske unije, različni skladi EU, ki sofinancirajo evropske
projekte in aktivnosti, ki jih izvajamo, ter organi vlade Republike Slovenije, predvsem ministrstva, ki prav tako
sofinancirajo projekte.

Dobavitelji

V vlogi dobaviteljev se pojavljajo podjetja, ki zagotavljajo nemoteno delovanje vzgojno izobraţevalnega procesa. Naš odnos z njimi je zavestno oblikovan in z njimi komuniciramo neposredno. V vlogi dobaviteljev se pojavljajo še zunanji strokovni sodelavci, ki prispevajo k izvajanju izobraţevanj in strokovnih dogodkov ter mediji
kot sponzorji dogodkov.

Predstavitev strategije druţbene odgovornosti podjetja
V različnih virih najdemo veliko definicij druţbene odgovornosti, zato smo se odločili uporabiti definicijo
po standardu ISO 26000, ki se glasi:
»Druţbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na druţbo in
okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo druţbe, je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja ter je integrirana v
celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih.«

VREDNOTE Biotehniškega centra Naklo
Kakovost: Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih.
Odgovornost: Vsak je odgovoren za svoje delo. Odgovornosti ne prelagamo na druge. Odgovorni smo
do notranjih, zunanjih deleţnikov in okolja. Delamo zavzeto resno in z veseljem.
Znanje: Gradimo na znanju in izkušnjah. Učimo se drug od drugega in od strokovnjakov. To nam omogoča nenehne izboljšave in razvoj. Naš cilj je biti odličen v vseh pogledih.
Strokovnost: Pridobljeno znanje, izkušnje in veščine uporabljamo v praksi doma in v tujini. Naša strokovnost temelji na nenehnem izobraţevanju.
Inovativnost in podjetnost: Mi vzamemo prihodnost v svoje roke. Ključnega pomena za to je inovativnost, zato spodbujamo ustvarjalne in proaktivne posameznike. Spodbujamo pobude in ustvarjalne rešitve. Treba je sprejeti tveganja, se podati po novih poteh in verjeti v moč vizije.
Spoštovanje: Z nasmehom in prijaznim pozdravom ter pohvalo lepšamo dneve vsem. Imamo spoštljiv
odnos do okolja in skrb za trajnostno delovanje narave.

POSLANSTVO CENTRA
Razvijamo kompetentne, samostojne, odgovorne, inovativne, sposobne timskega delovanja, fleksibilne,
podjetne, druţbeno ter okoljsko odgovorne dijake, študente odrasle udeleţence ter zaposlene. Omogočamo raziskovalno in razvojno dejavnost v domačem in mednarodno uveljavljenem okolju. Razvijamo in
trţimo proizvode s pridihom tradicije in sodobnosti ter razvijamo in trţimo storitve, ki jih pričakuje trg na
področju našega delovanja.

Izobraţevalne in raziskovalne ustanove kot je BC Naklo lahko veliko doprinesejo k prehodu v zeleno
gospodarstvo, saj s primernimi pristopi vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj (VITR) lahko vplivajo
na spremembo ţivljenjskega sloga širše druţbe. Pri temu se je potrebo zavedati pomena vseţivljenjskega učenja in se usmeriti ne le na izobraţevanje mladih, ampak tudi odraslega prebivalstva. Vse večji
pomen bodo v bodoče pridobile tudi neformalne oblike izobraţevanje, kjer se bodo razvijale veščine kot
na primer kreativnost in podjetnost za zeleno rast.
Strokovni delavci Biotehniškega centra Naklo so ţe vpeti v projekte skupine pristojnih inštitucij (CPI,
ZRSS) za prenovo izobraţevalnih programov v smeri ustvarjanja novih veščin in znanja, ki je povezano
s potrebami zelenega gospodarstva (s posebnim poudarkom na področju recikliranja odpadkov, upravljanja z vodami, gozdno-lesne verige, obnovljivih virov energije, pridelave in predelave hrane).
V bodoče ţeli BC Naklo tudi pridobiti projektna sredstva za ozelenitev izobraţevalne infrastrukture z
zmanjševanjem okoljskega vpliva ter povečano snovno in energetsko učinkovitost. Ţe sedaj pa smo
vpeti v notranje projekte, s katerimi ţelimo še bolj učinkovito vpeljati trajnostni način ţivljenja v vsakodnevno delovaje naše vzgojno-izobraţevalnih ustanove.

Cilji, ki smo si jih zadali na področju družbene odgovornosti:
 varčevanje s porabo pitne vode ter urejeno zajemanje deţevnice;
 ločevanje odpadkov, spodbujanje zbiranje in recikliranje odpadkov;
 osveščanje, spodbujanje in podpora organizacijami, ki se ukvarjajo z zaščito naravnih habitatov;
 organizacija čistilnih akcij, odstranjevanje invazivnih vrst, medgeneracijsko pomoči, prostovoljstva,















osveščanje lokalnega prebivalstva o varovanju okolja, sodelovanje z zelenim gospodarstvom in z
nevladnimi organizacijami;
uporaba načel zdrave prehrane in zdravega ţivljenjskega sloga (gibanje,..) in osveščanje zaposlenih in dijakov/študentov, spodbuja kakovostno preţivljanje prostega časa;
spodbujanje trajnostne mobilnosti zaposlenih in dijakov v sodelovanju z lokalno skupnostjo;
varčevanje z naravnimi viri in energijo oz. če moţno večja uporaba obnovljivih virov energije;
čim širše izvajanje prakse zelenega javnega naročanja , izbiranje kratke zelene dobavne verige
materialov in opreme;
uporaba ekoloških čistil in zmanjšanje porabe bolj nevarnih kemikalij za čiščenje prostorov;
pravilno upravljanje z odpadnimi vodami in kemikalijami, ki se uporabljajo v laboratoriju;
transparentna administracija in računovodstvo ter uporaba učinkovitega sisteme poročanja o poslovanju;
spodbujanje etičnega ravnanja zaposlenih in deleţnikov storitev, priprava etičnih kodeksov;
spodbujanje enakopravnost spolov, socialno pravičnost;
razvijanje razumevanja vsestranske povezave med naravnim, gospodarskim, druţbenim in političnim sistemom ter soodvisnosti ljudi, ki ţivijo v različnih delih sveta;
spodbujanje kakovostnih medosebnih odnosov, razvoj socialnih kompetenc (nenasilje, strpnost,
sodelovanje, spoštovanje itd.), medkulturni dialog;
spodbuja razvijanje podjetnosti kot prispevka k razvoju druţbe in okolja v smeri zelene rasti;
spodbuja varovanje kulturne in naravne dediščine.

Dolgoročni in kratkoročni cilji z opisi kazalnikov s področja družbene odgovornosti

Dolgoročni
razvojni in
strateški cilj

Kratkoročni cilj

Opis kazalnika

Postati družbeno odgovoren center za
trajnostni razvoj podeželja
(trajnostni
razvoj).

Sociala

kazalnik

Pomoč socialno šibkim dijakom/
študentom

Gospodarstvo

kazalnik

Stopnja samooskrbe s hrano in drugimi artikli

Okolje

kazalnik

Kultura

kazalnik

Količnik okoljskega odtisa, število
projektov na področju ohranjanja
narave in varovanja okolja
Št. izvedenih kulturnih aktivnosti

SOCIALNI RAZVOJ in kultura
Temeljno poslanstvo Biotehniškega centra Naklo je prenos znanja, izobraževanje in usposabljanje dijakov, študentov in odraslih udeležencev na biotehniških področjih in z njimi povezane
dejavnosti (turizem, alternativni viri energije …).
Biotehniški center Naklo na ravni srednje šole skrbi za družbeno odgovornost z načrtovanjem programa s posebnim poudarkom na bralnih učnih strategijah, skrbi za otroke s posebnimi potrebami.
Sodelujejo tudi pri projektih kot so EKOšola, ZDRAVA šola, Rastem s knjigo.
Projekt EKOŠOLA je na šoli opredeljen kot način življenja. Vse dejavnosti ekošole usmerja Ekoprogramski svet, ki določi cilje delovanja in skrbi za vključevanje vseh dijakov, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov lokalne skupnosti.

V letu 2014 je Biotehniški center Naklo pridobil certifikat »Družini prijazno podjetje«. Certifikat
se v Sloveniji podeljuje od leta 2007, izvajalec projekta je Ekvilib Inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v RS.
Zaradi zavedanja pomena zdravja svojih zaposlenih so na Centru z delovno skupino pripravili načrt
ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu (program PZD).

Na Biotehniškem centru Naklo je pomembna novost tudi Središče za razvoj kariere in kompetenc
(SRKK). Namen kariernega središča je razvoj kompetenc in kariernega svetovanja na višješolskem
zavodu BC Naklo in okrepiti sodelovanje kariernega središča z delodajalci, kar bo pripomoglo tako
k boljši zaposlenosti in zaposljivosti študentov Naravovarstva, Upravljanja podeželja in krajine ter
Hortikulture, kot tudi k razvoju podjetnosti in podjetništva v omenjenih programih.

Biotehniški center Naklo je v šolskem
letu 2014/15 skupaj z OŠ Naklo ter OŠ
Šenčur in OŠ Simona Jenka iz Kranja
sodeloval v projektu Dvig socialnega
in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti
(SKK).

Biotehniški Center Naklo dviguje socialni in kulturni kapital v šoli in lokalnem okolju z organiziranjem projektnih dni, kulturnih dni, z dodatno
pomočjo nadarjenim učencem s posebnimi potrebami ter slovenščino za
dijake tujce, s športnimi dnevi ter
šolo za star-še. V lokalnem okolju pa
z dnevi odprtih vrat, z razstavami v
Dupljanski graščini ter dobrodelnimi
večeri.

Vse našteto kaže na to, da je
BC Naklo močno vpet v okolje, v katerem deluje, in da
marsikaj iz tega okolja tudi
črpa. Odnosi so pozitivni,
socialna mreža je gosta, cilj
omenjenega projekta pa je
bil povečati socialno mrežo,
povečevati občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter s tem razvoj posameznika in skupnosti.

Ko govorimo o štirih stebrih
trajnostnega razvoja, vseh
aktivnosti ni možno preprosto
umestiti pod eno od kategorij. Mnoge aktivnosti so namreč zasnovane tako, da vključujejo več stebrov. Eno takšnih večjih povezovanj vidimo
v razvojnem dokumentu Regionalni razvojni program
Gorenjske 2014-2020, v katerem BC Naklo načrtuje ustanovitev Gorenjskega centra
za trajnostno kmetijstvo in
varstvo narave.

Trajnostni razvoj ter družbeno odgovorno delovanje BC Naklo poskuša doseči z različnimi aktivnostmi, ki sprožijo spremembe neposredno pri uporabnikih in posredno v širši družbi. Preko izobraževanj, uvajanja certifikatov (ISO, DPP), sodelovanja v projektih, BC Naklo dosega, da zaposleni ter ostali deležniki pridobijo znanja, ki so potrebna za samostojno vpeljavo trajnostnih aktivnosti v poslovanje. S tem dosežejo večji ugled, lojalnost zaposlenih, zaupanje družbe v njihovo
poslovanje ter večjo konkurenčnost ter obstoj na trgu.

GOSPODARSKI RAZVOJ
Na Centru skrbijo za čim večjo samooskrbo s hrano ter drugimi proizvodi, saj je večina pridelkov
pridelana na njivah posestva. Proizvode, kot sta mleko in meso, pa pridobijo iz lastnih živali.

Posestvo Strahinj ima na voljo 22 ha površin.
Infrastruktura na posestvu je namenjena izobraževalni, raziskovalni in proizvodni dejavnosti. Na posestvu se ukvarjajo tudi s sadjarstvom, čebelarstvom in hortikulturo.

Na posestvu se nahaja Trgovina »Pod kozolcem«, kjer prodajajo lastne ekološke izdelke
ter ekološke izdelke zunanjih partnerjev.

Za vrtnarjenje sta postavljena dva rastlinjaka, v enem se ekološko vzgaja zelenjava
(sadike in vrtnine), v drugem pa konvencionalno vzgajajo rože.
Na posestvu se nahajajo tudi park medonosnih rastlin, ptičje valilnice, domovanje za
koristne organizme, model rastlinske čistilne
naprave ter akvaponična enota.

Na posestvu skrbijo tudi za govedo, ovce, kokoši, race,
kunce in konje. Vse živali imajo prostore ograjene tako,
da se lahko gibljejo tudi zunaj. Hlev je prilagojen ekološki reji krav molznic in je kot del učnega poligona na šolskem posestvu postavljena tako, da omogoča pridobivanje široke palete praktičnih veščin (ima več sistemov
odgnojevanja, več vrst ležalnih boksov ter krmnih pregrad). Tudi nova mlekarska in sadjarska delavnica sta
namenjeni izobraževanju in omogočata obogatitev teoretičnih izobraževanj s praktičnim delom (vodenjem procesov, izdelavi in razvoju različnih izdelkov).

VARSTVO OKOLJA IN NARAVE
V Biotehniškem centru Naklo varstvo okolja in narave vpeto v vse sfere delovanja – kot prvo, naravovarstvene vsebine izobražujejo na srednješolski in višješolski ravni, poleg tega pa tudi v neformalnem izobraževanju. Vsebine trajnostnega razvoja pa so v učnih načrtih vseh izobraževalnih programov.
Na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo podpiramo načela integralnega trajnostnega razvoja, saj s tem menimo, da lahko pripomoremo k implementaciji modela integralne ekonomije v
Sloveniji. Z integralnim pristopom pospešujemo področje prenosa znanja in inovacij iz raziskovalnega sektorja v gospodarstvo ter sooblikovanje izobraževalnih aktivnosti za potrebe gospodarstva.

Družbeno odgovorno delujejo na okolje tudi z različnimi aktivnostmi, kot so
organiziranje čistilnih akcij, zbiranje
starega papirja, vključevanje v različne ostale naravovarstvene prostovoljne akcije.
Na strehi hleva so tudi postavili fotovoltaično elektrarno. Biotehniški center skrbi tudi za ohranjanje kmetijskih
površin, saj v tem še vedno vidijo
pozitivno prihodnost, predvsem v ekološkem kmetovanju.

Kot inovativen pristop pri vodenju in organizaciji študentske prakse intenzivno spodbujajo vključevanje
študentov v različne projekte. Projekti, v katere so
vključevali študente, ki so praktično izobraževanje v
Biotehniškem centru opravljali v zadnjih letih, so bili:
Erasmus (individualna mobilnost), ZA VAS, projekt
zasaditve odlagališča Tenetiše v sodelovanju s Komunalo Kranj, AQVA-VET, ALPA—revitalizacija planine
Korošica, AMC Promo BID, EPS (ekološka pridelava in
hranjenje semena nekaterih pomembnejših kmetijskih
rastlin), GARKLC, LOCaRe. V letu 2015 bi še posebej
izpostavili dva nova Erasmus projekta in sicer Vertical
plant life in Life from soil, saj glede na tematiko imata oba projekta pozitivne vplive na okolje, družbo in
gospodarstvo. Z vsemi projekti pripravljamo izobraževalne programe, ki so odgovor na potrebe trga dela.

Stik z nami
Če ţelite več informacij o
naših storitvah in izdelkih,
nas pokličite.
Biotehniški center Naklo
Strahinj 99, 4202 Naklo
Slovenija, EU
Tel.: ++386 4 277 21 00
E-naslov: info@bcnaklo.si
Davčna št.: 66817994
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