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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.  

Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo,  

Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo 

uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike Slovenije ali Evropskega parlamenta. 
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Globalni izzivi v kontekstu družbe znanja zahtevajo 
tako korenite spremembe v mišljenju in ravnanju 

posameznikov in družb, kot najbrž še nikoli doslej v 

zgodovini človeštva.   

 

Učenje za kakšno prihodnost? 
Učenje česa?  

  



Okolje 
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stvo 

Družba 

   Zniževanje 
        emisij 

         Prilagajanje 
 

SWOT ANALIZA  
 

   Kot majhno, odprto, izvozno 

usmerjeno gospodarstvo  

   z dokaj dobro izobrazbeno  

strukturo in  

  ohranjenim naravnim okoljem  
 

ima Slovenija relativno ugoden 

izhodiščni poloţaj prehod v NOD. 

Osnutek Strategije 
prehoda Slovenije v 
nizkoogljično družbo do 
leta 2050 (SVPS) 

Nizkoogljična druţba je družba 
(ali gospodarstvo), katere emisije 

toplogrednih plinov so nižje od 
absorpcijske sposobnosti 

globalnega ekosistema, in hkrati 
temelji na načelih trajnostnega 

razvoja.  
(DeONSPPS, DZRS, nov. 2009)  

»Vizija nizkoogljične družbe za Slovenijo 
leta 2050 je vzajemno povezana in 
vključujoča nizkoogljična družba  

z odličnim gospodarstvom ter  
kakovostjo življenja, prostora in 

naravnega okolja.« 

Vodja: Jernej Stritih, direktor SVPS 



Slovenija 2050: 67 %    2060: 80% 
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Zniţevanje emisij 

toplogrednih plinov 

preko zelene rasti 

Zelena rast 

Zeleni davki  

Javni izdatki  

Zelena davčna reforma  

Prilagajanje na 

spremenjeno 

podnebje  

Izboljšanje predvidevanj in ocene ranljivosti 

Integracija ciljev prilagajanja v sektorske politike  

Financiranje ukrepov 

Horizontalne 

strategije  

Inovacije in izobraţevanje  

Lokalna in regionalna pobuda  

Ozaveščanje in komunikacija 

Aktivna vloga v mednarodni skupnosti  

Ključni elementi 
 

• Podnebni sklad 

• Demonstracijski projekti 

• Primeri dobrih praks 

• Integracija v sektorske politike  

• Sinergije 

• Večnamenskost 



SEKTORJI  ZELENE RASTI  
(SO ŽE; ALI PA PRILOŽNOST)  

 Energetska učinkovitost od intelektualnih storitev do 

opreme, izolacije in gradnje energetsko učinkovitih 

stavb. 

 Obnovljivi viri energije od izdelave in vgradnje 

naprav (hidro in sončne elektrarne, biomasa, 

geotermalna energija) do upravljanja z njimi in 

vzdrževanja. 

 Gradbeništvo s prenovami in energetskimi sanacijami 

stavb, obnovo in gradnjo železnic, obnovo cestnega 

omrežja s cilji energetske učinkovitosti in spodbujanja 

javnega prometa. 

 Kovinska, elektronska in elektro ind. z 

nizkoogljičnimi proizvodi od komponent za električna 

vozila do pametnih energetskih omrežij. 

 Vrednostna veriga GOZD – LES z ekosistemskimi 

storitvami gozda, visoko stopnjo predelave lesa v obrti 

in industriji, uporabo lesa v stavbah in oskrbo z lesnimi 

gorivi.  

 Kmetijstvo z vzpostavitvijo oskrbnih mrež s sonaravno 

pridelano hrano. S tem povezane zdravstveno-

zdraviliška, rekreativna in gostinsko-turistična 

dejavnost, ki gradijo tudi na naravni in kulturni dediščini 

Slovenije. 

 Lokalne skupnosti z zagotavljanjem lokalnih storitev 

(med drugim vrtci, šole, oskrba          starejših…), ki 

zmanjšujejo povpraševanje po   prevozu. 

 Operativni program 2013-2020 ! 
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Urejanje prostora   

Gozdovi, ponori, 

biodiverziteta   

Vode   

Zdravje   

Naravne nesreče   



-  Tudi v šolstvu:  
     

primeri dobre prakse in 
učna gradiva,  

    ki že obstajajo:  
  

 Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, 
priročniki (Okoljska vzgoja, Razmišljamo in delujemo trajnostno, 
…), Ekošola kot način življenja, Slovenski E-forum, Šolska 
energetska mreža, Živi preprosto in solidarno - v smeri 
podnebne pravičnosti (Slovenska Karitas), Okolju prijazna šola in 
vrtec (Planet Zemlja), Slovenska mreža zdravih šol – SMZŠ, 
društvo Focus, Koledar prof. Gamsa o podnebnih spremembah, 
taborniki, Umanotera, Šola otrokovih pravic (UNICEF), UNESCO 
šole, InCo Junior, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje, Eko sklad, društvo Humanitas, energetska podjetja, 
Inštitut za trajnostni razvoj, CRP projekt Didaktični pristopi k 
VITR in spletna stran http://www.vitr.si/, Revija “Trajnostni 
razvoj v  šoli in vrtcu”, GLOBALNO UČENJE (SLOGA, MZZ), …  

  

PREDNOSTI IN 
 PRILOŽNOSTI  

http://www.vitr.si/
http://www.vitr.si/
http://www.vitr.si/
http://www.vitr.si/
http://www.vitr.si/
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Tudi v šolstvu - II    
     

Gradiva in akcije Evropske komisije  

- kampanja Change:  

  kako lahko vplivate na podnebne 
spremembe (tudi v slovenščini): 
http://ec.europa.eu/environment/climat/cam
paign/index_sl.htm 
 
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pd
f/weather_sl.pdf 
 

- Intelligent Energy Europe…. 
     

   

 
Vseevropsko tekmovanje mladih za večjo 
energetsko učinkovitost  

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/weather_sl.pdf
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/weather_sl.pdf


Tudi v šolstvu – IV    



Tudi v šolstvu – V  

 
Priročnik posodobitve pouka v gimnazijski praksi:  

Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za   
trajnostni razvoj, Zavod RS za šolstvo, 2011 

http://www.konzorcij-bss.bc-
naklo.si/mod/resource/view.
php?id=189 
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Tudi v šolstvu – VI  

RAZMIŠLJAMO IN DELUJEMO TRAJNOSTNO 
Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega 
razvoja v izobraževanje 
Avtorji:  
Andrej Klemenc, dr. Tatjana Resnik Planinc, dr. Mimi 
Urbanc, Helena Vičar Potočnik, Maja Blejec, Tomaž 
Dintinjana, Danuša Škapin 
Center RS za poklicno izobraževanje, 2010 
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess/kakovost-
in-prepoznavnost/zakladnica-znanja/trajnostni-razvoj.aspx 
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STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŽEVANJA O PODNEBNIH SPREMEMBAH 
IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU DO LETA 2050  

 

(Osnutek, 6. februar 2012, www.svps.gov.si)      Zelena Slovenija, učeča se družba  
 

CILJI:  
Programi vzgoje, izobraževanja in usposabljanja:  

 Zagotoviti kadrovske potenciale za prehod v nizkoogljično družbo in družbo 
trajnostnega razvoja - kakovost in količino znanja, druge kompetence za zeleno 
rast (kot osnovnega mehanizma za zniževanje emisij TGP) in za prilagajanje na 
učinke podnebnih sprememb.  

  

Informiranje in ozaveščanje javnosti:  
– za vzgojo ozaveščenega potrošnika in proizvajalca,  
– spreminjanje pričakovanj v smislu uravnoteženih ciljev družbenega, 

okoljskega in gospodarskega razvoja,  
– poznavanje možnosti, upoštevanje ukrepov in podpora za prehod v 

nizkoogljično družbo.  
  

Zagotoviti najširše sodelovanje deležnikov in javnosti v procesu načrtovanja in 
izvajanja ukrepov blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 

http://www.svps.gov.si/


Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE, 
2005 – Smernice VITR, 2007 

NAČELA:  

• Obravnavanje etične razsežnosti – odgovornost, enakopravnost, 
spoštovanje človekovih pravic … 

• Integrativnost elementov VITR (okoljska, gospodarska in družbena dimenzija 
TR) in celostni pristop. 

• Uporaba sistemskega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja; od  lokalnih do 
svetovnih okvirov; to je temeljni pogoj za delovanje za trajnostni razvoj.  

• VITR kot vseživljenjski proces. 

• Prežemanje z izkušnjami iz življenja in dela zunaj učilnice. Dialog med 
učenci, dijaki in študenti ter oblastjo in civilno družbo.  

• Spoštovanje, razumevanje in upoštevanje različnih kultur ter hkrati 
ohranjanje tradicionalnega znanja.  

• Razvoj kulture medsebojnega spoštovanja, sodelovalnega učenja. 
Sodelovalno partnerstvo.  

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 



Strategija komuniciranja in izobraževanja o podnebnih spremembah 
in trajnostnema razvoju do leta 2050 – Dodatna NAČELA k VITR 

UNECE:  

Graditev na obstoječem (dobre prakse, gradiva, dokumenti, …)  sinergije 
in širitev na celoten sistem/populacijo  

Dobre prakse iz realnega življenja 

Večnamenskost: hkrati dosegati več ciljev (tako okoljskih kot gospodarskih 
in družbenih) 

Podnebne spremembe kot razvojna priložnost  učenje o URE in OVE kot 
naložba za prihodnost – za šole in učitelje, za učence in starše!  

Spodbujanje inovativnosti in podjetništva 

 

 

                                                       

 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 



ZAGOTAVLJANJE KADROVSKIH POTENCIALOV ZA PREHOD V NIZKOOGLJIČNO 
DRUŽBO IN ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ: USMERITVE ZA IZVAJANJE UKREPOV 

• Nadgraditi in posodobiti (»ozeleniti« v smislu VITR) sistem nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, kataloge znanj in vzgojno-izobraževalne programe oz. 
kurikule (tako v splošnem kot v strokovnem izobraževanju): vgrajevanje tem 
nizkoogljičnega prehoda v vse ustrezne predmete, programe in smeri, pa tudi 
oblikovanje in izvajanje posebnih programov in predmetov, raznoliki 
didaktični pristopi in učna gradiva, … 

• Vzpostaviti nove programe itd. za nove poklice.  

• Usposabljanje za zelena delovna mesta in naloge za brezposelne osebe in za 
prestrukturiranje.  

• Drugi ukrepi (štipendijske sheme, izobraževanje izobraževalcev, stalno 
izpopolnjevanje strokovnjakov in odločevalcev, vzpostavitev shem za 
usposabljanje za mala podjetja, …)  

 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 



ZAGOTAVLJANJE KADROVSKIH POTENCIALOV ZA PREHOD V NIZKOOGLJIČNO 
DRUŽBO IN ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ: USMERITVE ZA IZVAJANJE UKREPOV - II 

• Vsebinsko uravnotežen in kakovosten program obkurikularnih dejavnosti 
izobraževanja mladih o problematiki podnebnih sprememb in trajnostnem 
razvoju.  

• Nadaljevanje uspešnih projektov in delovanja mrež v šolski sferi, s 
poudarkom na vzpostavljanju sinergij med njimi ter njihovem vključevanju v 
kurikul, kot je nadaljevanje in nadgradnja projekta U4energy.  

• Vzpostavitev arhiva projektov v e-obliki in priprava gradiv za e-izobraževanje 
na področju podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe na vseh stopnjah, 
priprava preglednih seznamov za dostop do njih in promocija le-teh.  

• in drugi ukrepi …. 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 



STROKOVNI POSVET IZOBRAŽEVANJE IN KOMUNICIRANJE O PODNEBNIH 
SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU   

30.3.2012, SVPS V SODELOVANJU Z NVO: http://www.karitas.si/podnebne/index.php 
 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 

Priporočila za vključevanje vzgoje in izobraževanja  
za trajnostni razvoj v šolski sistem (Živa Gobbo) 

 VITR se mora tudi pri razumevanju vsebin obravnavati kot del  ali celo 
sopomenka globalnega učenja (enakomerno in usklajeno ter povezano 
podajanje tem ekonomije, družbe in okolja).  

Aktivnosti naj spodbujajo samoiniciativnost in kritično mišljenje tudi z izbiro 
vrste nalog in vaj (več procesnega in manj učenja na pamet) 

Spodbujati je potrebno aktivno državljanstvo na ravni posameznika in 
družbe, to pa je mogoče le z vključevanjem veščin in vrednot globalnega 
učenja v sam šolski sistem in tako pripraviti prihodnje generacije k aktivnem 
vključevanju v družbo okoli njih (ne le znotraj meja, temveč globalno).  

http://www.karitas.si/podnebne/index.php


 

 

 

 

 
STRATEGIJA KOMUNICIRANJA IN IZOBRAŢEVANJA  

O PODNEBNIH SPREMEMBAH IN TRAJNOSTNEM  
RAZVOJU DO LETA 2050 (Osnutek) 

  Ekonomske elemente je potrebno vključevati v vse ravni šolanja in omogočiti 
učencem razumevanje mehanizmov trajnostnega razvoja (ne zgolj faktografsko 
predstavljanje proizvodnje in potrošnje), trajnostne ekonomije, proizvodnje in 
potrošnje. 

   TR bi moral prežemati učne načrte in druga učna gradiva in ne bi smel biti prisoten 
kot zgolj dodatni predmet/dodatna tema. V dosedanjih učnih načrtih je trajnostni 
razvoj prisoten, vendar je najpogosteje vezan na naravno okolje/naravovarstvo. 
Družbena komponenta in še bolj ekonomija sta zapostavljeni. Dosedanji 
medpredmetni učni načrt in njegove vsebine naj se še bolj vpletejo v preostale učne 
načrte in druge izobraževalne dokumente in učne materiale. 

  Učbeniki morajo biti revidirani in usklajeni (npr.: nekateri so do podnebnih 
sprememb skeptični, ali pa stereotipno oz. evrocentrično predstavljajo Druge), da se 
izognemo formulacijam, kot so "Triglavski ledenik se topi zaradi muhastega podnebja" 
ipd. 

  Imamo dobre izkušnje s pilotnimi projekti učenja na področju globalnega učenja, 
trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb, čas je zrel za njihovo uveljavitev kot 
splošne prakse v okviru formalnih sistemov vzgoje, izobraževanja in usposabljanja.  

 



sociologija 

psihologija 

filozofija 

Projekti 
Naravoslovni dnevi 

Ddr. Barica Marentič Požarnik 

VITR v šoli in pouku – 
kje smo in kako dalje? 



Metode za razvijanje  
kritičnega mišljenja:  

Problemsko usmerjeni dialog. 
Razprave o dilemah. Debate.  

Igre vlog in simulacije …   

Metode za spodbujanje  
ustvarjalnega mišljenja  

Možganske nevihte. Didaktične igre.   
Metoda 741. Metode dela s slikami in 

besedili. Metode dopolnjevanja ...  

Metode za ozaveščanje 
stališč in vrednot 

Kje stojim. Metoda diamanta. Metoda 
sortiranje kartic. Debate. Za in proti. 

Igre vlog in simulacije… 

Raziskovalni pristop 
Laboratorijsko in terensko delo … 

Projektni pristop 
Projektno učno delo … 

VITR v šoli in pouku – 
kje smo in kako dalje? 

Ddr. Barica Marentič Požarnik 



Najlepša hvala za 
pozornost! 

 

 

 
 

 

 

 

Koledar prof. Gamsa … 
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