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Pregled vsebine – ključna sporočila 

➢ Evropa svojih trajnostnih ciljev do leta 2050 ne bo dosegla brez 
okrepljenih in tudi dodatnih ukrepov v naslednjih desetih letih
(EEA, 2019). 

➢ Potrebujemo paradigmatske spremembe v upravljanju za trajnostni 
razvoj  − sistemski pristop in inovacije za trajnostne prehode (EEA).

➢ Konceptualna znanja in znanja o delovanju je potrebno v povezavi 

s cilji trajnostnega razvoja vključiti v izobraževalne sisteme. 

➢ Ključne prečne kompetence za vse cilje trajnostnega razvoja 

(UNESCO, 2017).

➢ Novi evropski kompetenčni okvir za trajnostnost (JRC - Skupno 

raziskovalno središče, 2022).



SPREMENIMO SVET:  AGENDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ DO LETA 2030

Sprejela skupščina 

ZN septembra 2015. 

17 ciljev 

trajnostnega 

razvoja, 

169 podciljev: 

• povezani in 

neločljivi;  

• ravnotežje 

gospodarske, 

socialne in 

okoljske 

razsežnosti.



Okoljski trendi in kaj lahko pričakujemo - EU

https://www.eea.europa.eu

/sl/highlights/stanje-okolja-

v-evropi-2020

https://www.eea.europa.eu/sl/highlights/stanje-okolja-v-evropi-2020


Okoljski trendi in kaj lahko pričakujemo – EU
NADALJEVANJE

- Do sedaj: Pomembni napredki EU na 
področju okolja. 

- Dolgoročne napovedi manj ugodne!

ZLASTI :
1. Soodvisnost z globalnimi razvojnimi 

trendi

2. Sistemske značilnosti okoljskih 
izzivov

ZAKAJ ?



• razen če v temeljih spremenimo sisteme, ki zadovoljujejo potrebe 
družbe, z globokimi spremembami v prevladujočih strukturah, 
praksah, tehnologijah, politikah, življenjskih stilih, mišljenju. 

Cilja EU do 2050 „Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega 
planeta“ ne bomo dosegli

• sistemov (energija, mobilnost, hrana, stanovanje), ki so globinski 
vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov. 

Potrebni so trajnostni prehodi naših 
sistemov proizvodnje in potrošnje

Potrebujemo paradigmatski premik v 
razvoju znanja in upravljanja, v 
inovacijah in vizijah

Presentation overview -
Vloga inovacij za trajnostne prehode: sistemski pogled na ravni EU 

Anita Pirc Velkavrh, Head of Foresight and sustainability, European Environment Agency (EEA)

• EEA razvija kompleksno bazo znanja

Posvet Potenciali zelenih tehnologij za trajnostno prihodnost, MOP, 1.6.2018



Ključni poročili Evropske agencije za okolje o znanju za trajnostne prehode: 

• SOER 2020  iz decembra 2019

• Znanje za delovanje, oktober 2021

https://www.eea.europa

.eu/sl/highlights/stanje-

okolja-v-evropi-2020

https://www.eea.eur

opa.eu/publications/

knowledge-for-action

https://www.eea.europa.eu/sl/highlights/stanje-okolja-v-evropi-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/knowledge-for-action
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Doseganje potrebnih sprememb zahteva sistemske inovacije: 

In tehnološke inovacije morajo biti 

vpete v celostne inovacije sistemov, ki 

vključujejo tudi socialne inovacije ! 

Optimizacija obstoječega sistema

Delno preoblikovanje sistema

Sistemska inovacija = nov sistem

Časovni razpon v letih

Izboljšave okoljske učinkovitosti



Infrastrukturne inovacije

Inovacije poslovnih modelov

Socialne ali vedenjske inovacije

Radikalne tehnološke inovacije

Postopne tehnološke inovacije

Primeri trajnostnih inovacij na mobilnostnem, prehranskem in energetskem področju

Mobilnost Hrana Energija

SOER 2020:



Postopne tehnološke 
inovacije

Energetsko učinkoviti avti na bencin ali dizel

Radikalne tehnološke 
inovacije

Baterijski električni avtomobili, motorna kolesa, alternativna goriva, 
avtonomna vozila

Socialne ali vedenjske
inovacije

Souporaba avtomobilov, sprememba načina prevoza, telekonference, delo 
na daljavo, internetna maloprodaja

Inovacije poslovnih 
modelov

Storitve mobilnosti, souporaba avtomobilov, predelava vozil, souporaba 
koles

Infrastrukturne inovacije Intermodalni transportni sistemi, kompaktna mesta, integriran promet in 
načrtovanje rabe zemljišč

Primeri trajnostnih inovacij na mobilnostnem področju
SOER 2020, 
Table 17.1:



11  GLOBALNIH MEGATRENDOV

Še drugi elementi baze znanja za trajnostne prehode (EEA)

Kombinacije politik za sistemske spremembe



Spreminjanje razumevanja okoljskih izzivov in razvoj pristopov 

k politiki in vrednotenju (Tabela 7.1 v EEA 2021, 49)

Karakterizacija 
ključnih izzivov

Ključne funkcije V politiki 
od

Pristopi politike (primeri) Pristopi in orodja za 

vrednotenje (primeri)

Specifični Linearni vzročno-posledični, 

točkovni izvor, lokalni
70. let 
20.stoletja

Ciljno usmerjene politike in 

instrumenti za enkratno uporabo

Podatkovni nizi, indikatorji

Razpršeni Kumulativni vzroki, več izvorov 90. let 20.st. integracija politik, tržni 

instrumenti, ozaveščanje javnosti

DPSIR, podatkovni nizi, 

indikatorji, okoljski računi, 

obeti

Sistemski Sistemski vzroki, medsebojno 
povezani izvori 

2. desetletja 
21.stoletja

Skladnost politik, sistemska 

osredotočenost (npr. mobilnostni

sistem), dolgoročni in 

večdimenzionalni cilji (npr. cilji 

trajnostnega razvoja)

DPSIR, STEEPV, nabori 

podatkov, kazalniki, računi, na 

praksi temelječe znanje,  

sistemsko vrednotenje, 

sodelovanje deležnikov, 

predvidevanja (foresight)

Trajnostnost Kot zgoraj; 

nestanovitno, negotovo, 

zapleteno, dvoumno (VUCA); 

nujno in v velikem obsegu

90.let 20. st. 

in v fokusu 

danes

Kot zgoraj; 

odprto upravljanje, 

participativno, inoviranje, 

eksperimentiranje

Kot zgoraj; 

post-normalna znanost, 

usmerjeno v odziv, 

sodelovalno

Opomba: DPSIR = gonilniki, pritiski, stanje, vplivi in odzivi (drivers, pressures, state, impacts and responses); STEEPV = družbeni, 

tehnološki, ekonomski, okoljski, politični in vrednotni (social, technological, economic, environmental, political and values).



Evropski zeleni dogovor (EZD)
Postati prva podnebno nevtralna celina

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl

EEA: UPANJE ŠE OSTAJA 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl


Učni cilji vzgoje in izobraževanja za cilje trajnostnega razvoja 

(UNESCO, 2017: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf)

Vodnik Učni cilji vzgoje in izobraževanja za cilje 

trajnostnega razvoja (UNESCO, 2017): VITR je ključno 

orodje za doseganje ciljev Agende 2030, zato priročnik

za vsak cilj TR (SDG) posebej določa specifične učne 

cilje (kognitivne, socialno-emocionalne, vedenjske), 

predlaga teme ter učne aktivnosti; 

opredeljuje ključne prečne kompetence za vse cilje 

trajnostnega razvoja;

prikazuje metode implementacije na različnih 

ravneh, od načrtovanja vzgojno-izobraževalnih 

programov do nacionalnih strategij, ter primere 

dobre prakse. 



KLJUČNE PREČNE KOMPETENCE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ −  
VITR  (UNESCO, 2017, str. 10 − 11)

K1. Kompetenca sistemskega mišljenja: sposobnosti (zmožnosti) prepoznavanja in razumevanja odnosov; analiziranja zapletenih 
sistemov; razmišljati o tem, kako so sistemi vgrajeni znotraj različnih področij in na različnih ravneh; in sposobnost spoprijemanja z 
negotovostjo.
K2. Kompetenca predvidevanja: sposobnosti (zmožnosti) razumevanja in vrednotenja »multiplih prihodnosti« in sicer možna, 
verjetna in zaželena prihodnost; ustvarjanja lastne vizije prihodnosti; uporabljanja previdnostnega načela; ocenjevanje  posledic 
ukrepov; in za soočanje s tveganji in spremembami.
K3. Normativna kompetenca: sposobnosti (zmožnosti) razumevanja in razmišljanja o normah in vrednotah, na katerih temeljijo 
dejanja posameznika; in pogajanja o trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih in ciljnih vrednostih v kontekstu konfliktov interesov in 
kompromisov, negotovega znanja in protislovij.
K4. Strateška kompetenca: sposobnosti (zmožnosti) kolektivnega razvoja in izvajanja inovativnih ukrepov, ki povečujejo trajnostnost
na lokalni ravni in širše.

K5. Kompetenca sodelovanja: sposobnosti (zmožnosti) učenja od drugih, razumevanja in spoštovanja potreb, perspektiv in dejanj 
drugih (empatija); razumevanja, povezovanja z drugimi in občutljivosti za druge (empatično vodenje); reševanja sporov v skupini in 
spodbujanja sodelovalnega ter participativnega reševanja težav.
K6. Kompetenca kritičnega razmišljanja: sposobnost (zmožnost) spraševanja o normah, praksah in mnenjih; razmisleka o lastnih 
vrednotah, dojemanjih (percepcijah) in ravnanjih ter zavzemanja stališča v diskurzu o trajnosti.

K7. Kompetenca samozavedanja: sposobnost (zmožnost) razmišljanja o lastni vlogi v lokalni skupnosti in (globalni) družbi; nenehno 
vrednotenje in nadaljnje motiviranje dejanj posameznikov in soočenje s čustvi in željami posameznikov. 

K8. Integrirana kompetenca reševanja problemov: splošna (krovna, vseobsegajoča) sposobnost (zmožnost) uporabe različnih 
okvirov reševanja problemov v primeru kompleksnih vprašanj trajnosti in razvoja izvedljivih, vključujočih in pravičnih rešitev, ki 
spodbujajo trajnostni razvoj, z integracijo zgoraj navedenih kompetenc.



Januar 2022: 
• Predlog Priporočil Sveta EU o učenju za okoljsko trajnostnost (EK) in  
• GreenComp Nov evropski kompetenčni okvir za trajnostnost (JRC)

• Predlog Priporočil Sveta o učenju za okoljsko

trajnostnost

(https://education.ec.europa.eu/document/council-

recommendation-learning-for-environmental-sustainability): 

cilj je podpreti Evropske države članice, izobraževalne 

institucije in nevladne organizacije, da bi učečim se lahko 

zagotovili znanje in spretnosti na področju trajnosti, 

podnebnih sprememb in okolja. 

• Nov evropski kompetenčni okvir za 

trajnostnost

(https://publications.jrc.ec.europa.eu/re

pository/handle/JRC128040): 

kompetence, potrebne za zeleni prehod. 

Novica na spletni strani EK: 

https://ec.europa.eu/commission/

presscorner/detail/sl/IP_22_327

https://education.ec.europa.eu/document/council-recommendation-learning-for-environmental-sustainability
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040


Januar 2022: 
• GreenComp Nov evropski kompetenčni okvir za trajnostnost (JRC)

Poosebljanje 

vrednot 

trajnostnosti

Sprejemanje 

kompleksnosti 

v trajnostnosti

Predvidevanje 

trajnostnih 

prihodnosti

Delovanje za 

trajnostnost



Elementi baze znanja za trajnostne prehode in ključne prečne kompetence za trajnostnost

Elementi baze znanja za trajnostne 

prehode (EEA, 2018 - 2021)

Navezava na KLJUČNE PREČNE 

KOMPETENCE  VITR: 

sposobnosti (zmožnosti) …

Navezava na Evropski kompetenčni 

okvir za trajnostnost (JRC) –

PODROČJA in izbrane kompetence

Skladnost politik, sistemska 

osredotočenost, večdimenzionalni cilji // 

DPSIR, STEEPV, sistemsko vrednotenje

KOMPETENCA SISTEMSKEGA MIŠLJENJA: … 

razumevanja odnosov… analiziranja zapletenih 

sistemov… sistemi vgrajeni … spoprijemanja z 

negotovostjo.

SPREJEMANJE KOMPLEKSNOSTI 

V TRAJNOSTNOSTI, kot je kompetenca 

sistemskega mišljenja

Dolgoročni cilji // predvidevanje 

(foresight) [opredeljevanje vizij]

KOMPETENCA PREDVIDEVANJA: … 

razumevanja in vrednotenja »multiplih 

prihodnosti« … ustvarjanja lastne vizije 

prihodnosti … previdnostnega načela … soočanja s 

tveganji in spremembami

PREDVIDEVANJE TRAJNOSTNIH 

PRIHODNOSTI, kot sta pismenost za 

razmišljanje o prihodnosti (futures thinking) in 

prilagodljivost (adaptability)

Večdimenzionalni cilji // [opredeljevanje vizij 

in poti za uresničevanje]

NORMATIVNA KOMPETENCA: … razumevanja in 

razmišljanja o normah in vrednotah … pogajanja o 

trajnostnih vrednotah, načelih, ciljih …

IZZIVI
ZA NAŠE PRIHODNJE SOUSTVARJANJE!

Inoviranje, eksperimentiranje // DPSIR, 

STEEPV [opredeljevanje poti]

STRATEŠKA KOMPETENCA: … kolektivnega razvoja 

in izvajanja inovativnih ukrepov, ki povečujejo trajnostnost

…

Odprto upravljanje, participativno // 

sodelovanje deležnikov, sodelovalno

KOMPETENCA SODELOVANJA

+ 3 KOMPETENCE
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