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NAJ RAZISKOVALKA 2012 PO IZBORU GOSPODARSTVA



RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA V DRAVINJSKI DOLINI



UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO



UČNI POLIGON ZA EKOREMEDIACIJE





Center za medgeneracijsko 
druženje v Učilnici v naravi

PRIMER DOBRE PRAKSE SODELOVANJA S 
PODJETJEM  TALUM D.D. KIDRIČEVO 

OBČINA KIDRIČEVO IN TALUM D.D. KIDRIČEVO





Potreba po centru za medgeneracijsko druženje v Učilnici v naravi

Izkustveno izobraževanje kot 
način življenja

“learning by doing”

Prenos izkušenj med 
generacijami, ustvarjenje 
novih spoznanj in krepitev 

družbe  

Naravno okolje, možnost 
ustvarjanja v naravi (aktivni 

pristop) in 
večdimenzionalno 

razmišljanje

Vzpostavljanje trdnejših 
povezav med 

generacijami, povezava 
potencialov za ustvarjanje 

kvalitetnega življanja

Večfunkcionalna oprema za osebnostni razvoj, lastno
izobraževanje, pridobivanje formalne izobrazbe, vseživljenjsko

izobraževanje, sprostitev, šport, gibanje in druženje  



Oprema z „zgodbo“ povezuje generacije 

Center za Medgeneracijsko Druženje
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Izzivi 

• Socialna izključenost generacij - medgeneracijski prepad 
(predsodki) 

• Odtujenost – samozadostnost

• Prenos izkušenj (znanj) – ciljno, spontano 

• Telesna aktivnost

• Identifikacija občanov s projekti občine

• Povečanje vrednosti  kraja izziv za pridobivanje EU sredstev 



Rešitev 

Vzpostavitev trajne privlačne točke na prostem za vse generacije 
lokalne skupnosti

– Medgeneracijsko druženje 

– Telesno aktivnost 

– Učenje

– Igro

– Zabavo



Sprejemanje med generacijami 

Boljše razumevanje 

Razbijanje predsodkov

Zavedanje soodvisnosti in 
soodgovornosti za 
soustvarjanje zdravega okolja -
steber stabilnosti 

Kroženje informacij

Boljše koriščenje 
potencialov, resursov

Izmenjava  izkušenj (znanj)

- Ciljno – učilnica v naravi

- Spontano – reševanje konkretnih 
problemov posameznikov

Aktivna vloga starejših:

- varstvo

- izmenjava izkušenj (znanj)

- vodenje turističnih ogledov

Vpliv rešitev na okolje

zaščita šibkejših, prenašanje informacij 
o raznih deviacijah

privede do kreiranja novih delovnih 
mest – spoznavanje potreb drugih, 
možnost ponujanja rešitev, primer; oskrba 
starejših itd.

na osebnem nivoju - konkretno 
reševanja problema



oprema



ZAKLJUČEK 

• VLOGA DOKTORSKIH 
ŠTUDENTOV PRI 
PROJEKTNEM DELU

• POVSEM NOVI PRISTOPI ZA 
“NOTRANJI RAZVOJ”

• REVITALIZACIJE 
DEGRADIRANIH POVRŠIN

IN STARIH INDUSTRIJSKIH

OBMOČIJ

MOJCA KOKOT KRAJNC

HVALA ZA POZORNOST


