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Povzetek  

Doseganje ciljev Agende 2030 in Pariškega sporazuma bo možno le s sistemsko spremembo 

razvojnega modela, in sicer z umestitvijo temeljnih družbeno-ekonomskih sistemov v meje 

ekosistemov, z njihovimi temeljnimi preobrazbami. Sistemski pristop in inovacije za trajnostne 

prehode, kot jih je – skupaj z novo paradigmo znanja – razvila Evropska agencija za okolje 

(EEA), se postopoma vključujejo v evropske in nacionalne politike ter dejavnosti v okviru 

evropskega zelenega dogovora. To novo znanje je nujno integrirati v vse stopnje izobraževanja 

in neformalnega izobraževanja. To je mogoče v okviru že uveljavljenega izobraževanja za 

trajnostni razvoj s poudarkom na medsektorskih ključnih kompetencah za trajnost – npr. 

sistemsko razmišljanje, predvidevanje, strateška in celostna sposobnost reševanja problemov 

(Unesco, 2017). Uvedba teh kompetenc je dodatno podprta s priporočilom o učenju za okoljsko 

trajnostnost (EK, 2022) in evropskim okvirom kompetenc za trajnostnost, ki ga je predlagalo 

Skupno raziskovalno središče (JRC, 2022). V prispevku so ti koncepti in politike sistematično 

pregledani, primerjani in pametno integrirani kot konceptualni prispevek k inovativnosti 

slovenskega izobraževalnega sistema v podporo zeleni in vključujoči tranziciji.  

Ključne besede: trajnostni prehodi, izobraževanje za trajnostni razvoj, učenje za okoljsko 

trajnost, prečne ključne kompetence za trajnost 
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Abstract 

Achieving the 2030 Agenda and Paris Agreement goals will only be possible through systemic 

change of the development model, namely placement of fundamental socio-economic systems 

within the boundaries of ecosystems, through their fundamental transformations. A systems 

approach and innovations for sustainability transitions, as developed – together with a new 

knowledge paradigm – by the European Environment Agency (EEA), is being gradually 

included in European and national policies and activities under the framework of the European 

Green Deal. It is essential to integrate this new knowledge in all levels of education and non-

formal education. This is possible in the context of already well-established education for 

sustainable development with emphasis on cross-cutting key competencies for sustainability 

(UNESCO guide Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives, 2017) – 

e.g., systems thinking, anticipatory, strategic and integrated problem-solving competency. 

Introduction of these competencies is further supported by the recommendation on learning for 

environmental sustainability (EC, 2022) and the European sustainability competence 
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framework proposed by JRC (2022). In the paper, these concepts and policies are systematically 

overviewed, compared and smartly integrated, as a conceptual contribution for innovation of 

the Slovenian educational system to support green and inclusive transition.  

Keywords: Sustainability Transitions, Education for Sustainable Development, Learning for 

Environmental Sustainability, Cross-Cutting Key Competencies for Sustainability 
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1 Uvod 

Doseganje ciljev Agende 2030 in Pariškega sporazuma bo možno le s sistemsko spremembo 

razvojnega modela, in sicer z umestitvijo temeljnih družbeno-ekonomskih sistemov v meje 

ekosistemov, z njihovimi temeljnimi preobrazbami.  

Kljub izboljšanemu varovanju okolja v Evropi je Evropska agencija za okolje (EEA) v zadnjem 

poročilu o stanju okolja SOER 2020 opozorila, da Evropa dolgoročne vizije do leta 2050 

(Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta) in svojih ciljev do leta 2030 ne bo 

dosegla brez nujnih ukrepov v naslednjih desetih letih, s katerimi bo obravnavala skrb vzbujajoč 

tempo izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večje učinke podnebnih sprememb in čezmerno 

porabo naravnih virov. Pri načrtovanju učinkovitih ukrepov je potrebno upoštevati, da so 

prihodnji okoljski izzivi kompleksni, sistemski in globalizirani. Ključne sisteme, ki 

zadovoljujejo potrebe družbe, moramo v temeljih spremeniti – z globokimi spremembami v 

prevladujočih strukturah, praksah, tehnologijah, politikah, življenjskih stilih, mišljenju. 

Potrebni so trajnostni prehodi naših sistemov proizvodnje in potrošnje, povezanih z 

zadovoljevanjem naših potreb po energiji, mobilnosti, hrani in bivanju, ki so globinski vzrok 

okoljskih in podnebnih pritiskov. (EEA, 2019) 

Za soočanje z okoljskimi izzivi je potrebno tudi drugačno znanje, to je znanje o trajnostnih 

prehodih. Potrebujemo paradigmatski premik v razvoju znanja in upravljanja, v inovacijah in 

vizijah. EEA razvija kompleksno bazo znanja v podporo tem trajnostnim prehodom. SOER 

2020 (EEA, 2019) izpostavlja, da je potrebno pogumno in odločno ukrepanje tudi za pomembno 

nalogo: zgraditi več konceptualnega znanja in znanja o delovanju – za razumevanje sistemov, 

ki so ključni dejavniki obremenjevanja okolja, poti do trajnosti, obetavnih pobud in ovir za 

spremembe. To novo znanje je nujno integrirati v vse stopnje formalnega izobraževanja in v 

neformalno izobraževanje. V prispevku bomo pokazali, da je pri taki prenovi sistema 

izobraževanja možno graditi na konceptu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki je v 

Sloveniji formalno že sprejet in se že uvaja.  

2 Sistemske inovacije in sprememba okoljske paradigme  

Doseganje sprememb, nujnih za uresničevanje ambiciozne okoljske in družbene vizije (blaginja 

ob ohranjenem zdravem naravnem okolju) zahteva sistemske inovacije, ne zgolj postopnih 

izboljšav obstoječih tehnologij in sistemov, kot je razvidno iz slike 1.   
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Slika 1: Doseganje potrebnih sprememb zahteva sistemske inovacije 

 

Vir: Pirc Velkavrh, 2018  

 

Poleg tega morajo biti tehnološke inovacije vpete v celostne inovacije sistemov, ki vključujejo 

tudi socialne inovacije.  

V tabeli 1 so prikazani primeri različnih trajnostnih inovacij na področju mobilnosti, od 

postopnih tehnoloških z omejenimi izboljšavami okoljske učinkovitosti do nujnih radikalnih 

tehnoloških in netehnoloških, ki jih je potrebno sistemsko uvajati, da dosežemo zahtevano 

stopnjo okoljske učinkovitosti. Te primere povzemamo po zadnjem evropskem okoljskem 

poročilu.  

Tabela 1: Primeri trajnostnih inovacij na mobilnostnem področju 

Postopne tehnološke 

inovacije 

Energetsko učinkoviti avtomobili 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 

Vir: EEA, 2019, tabela 17.1. 

Kot ugotavlja EEA, so se ukrepi evropske okoljske politike izkazali za še posebej učinkovite 

pri odpravljanju lokalnih, regionalnih in celinskih pritiskov na okolje. Vendar pa so nekateri od 

okoljskih in podnebnih problemov, s katerimi se ubadamo danes, drugačni od tistih, ki smo jih 

uspešno reševali v zadnjih 40 letih: po svojih lastnostih so hkrati sistemski in kumulativni ter 
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niso odvisni le od našega ukrepanja v Evropi, temveč tudi od dogajanja po vsem svetu. Okoljski 

izzivi so: 

• večplastni, torej je zanje več vzrokov in z več vidikov obstaja soodvisnost med ključnimi 

procesi in dejavniki v njihovem ozadju ter z njimi povezanimi učinki,  

• medsebojno odvisni ter povezani z družbenim in gospodarskim sistemom,  

• neločljivo povezani z vzorci potrošnje in rabe virov,  

• gonila, vzorci sprememb (trendi) in vplivi, povezani z okoljem, so vse bolj globalizirani,  

• odvisni od evropskih in svetovnih vzorcev sprememb (GMT), kot so na primer: rast 

prebivalstva, širjenje urbanizacije, pospešene tehnološke spremembe, gospodarska rast in 

prerazporeditev gospodarske moči, tekmovanje za vire, pritiski na ekosisteme, naraščanje 

posledic podnebnih sprememb, večanje onesnaženosti okolja. 

Za mnoge od današnjih okoljskih izzivov je značilna kompleksnost (tj. zanje je več vzrokov in 

v več pogledih obstaja soodvisnost med ključnimi procesi in dejavniki v njihovem ozadju ter z 

njimi povezanimi učinki). Težko jih je jasno razmejiti ali opredeliti, saj različno prežemajo 

različne dele okolja in družbe.  

Danes se soočamo s spremembami, ki jih po obsegu ni mogoče primerjati s tistimi v preteklosti, 

z medsebojno povezanimi nevarnostmi, globalnimi „megatrendi“ in ekološkimi omejitvami, ki 

neposredno in posredno vplivajo na evropsko in slovensko okolje. Med okoljem, podnebnimi 

spremembami in temeljnimi silami, ki jih poganjajo, so številne povezave, zato jih je zaradi 

njihove zapletenosti težko razumeti. K opisani kompleksnosti prispevajo različni dejavniki.  

Za delovanje okoljskih sistemov je značilen časovni zamik med zmanjšanjem pritiskov na 

okolje in izboljšanjem njegovega stanja. Poleg tega so številni pritiski v absolutnem pomenu še 

vedno precejšnji, čeprav so se v zadnjem času zmanjšali. Iz fosilnih goriv na primer še vedno 

pridobimo tri četrtine vse energije v EU, kar močno obremenjuje ekosisteme zaradi podnebnih 

sprememb, zakisovanja in evtrofikacije, ki jih povzroča zgorevanje fosilnih goriv. 

Povratno delovanje in medsebojna odvisnost okoljskih, družbenih in gospodarskih sistemov ter 

njihova ujetost v ustaljene vzorce prav tako spodkopavajo prizadevanja za blaženje okoljskih 

pritiskov in s tem povezanih vplivov. Izboljšana učinkovitost proizvodnih procesov lahko na 

primer zniža stroške blaga in storitev, kar pa lahko spodbudi povečanje potrošnje („povratni 

učinek“). Spreminjanje vzorcev izpostavljenosti in občutljivosti ljudi, na primer v povezavi z 

urbanizacijo, lahko izniči učinke zmanjšanih pritiskov na okolje.  

Današnji okoljski izzivi so neločljivo povezani z našimi vzorci potrošnje in rabe virov. Raba 

virov je bistvenega pomena za blaginjo ljudi. Sočasno pa črpanje in raba virov — zlasti kadar 

potekata nenadzorovano — negativno vplivata na ekosisteme, ki jih zagotavljajo. Netrajnostni 

sistemi proizvodnje in potrošnje, ki povzročajo številne obremenitve okolja, prinašajo tudi 

koristi, vključno z delovnimi mesti in zaslužkom.  

Različni viri so med seboj tesno povezani. Nadomeščanje fosilnih goriv s kulturnimi rastlinami, 

iz katerih pridobivamo bioenergijo, lahko pripomore k reševanju energetske problematike in z 

zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov k blaženju podnebnih sprememb, vendar pa je 

povezano s krčenjem gozdov in spreminjanjem rabe tal. To vpliva na obseg zemljišč, ki je na 

voljo za pridelovanje hrane. Ker so svetovni prehranski trgi med seboj povezani, to hkrati vpliva 

na cene hrane. Zato ima degradacija okolja resne posledice za sedanjo in dolgoročno varnost 

dostopa do ključnih virov. Spodbujanje rabe biogoriv v EU je med drugim prispevalo k 
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povečanemu uničevanje tropskih pragozdov in večjemu tveganju za prehransko varnost 

(lakota).  

V naslednji tabeli je pregledno prikazano spreminjanje razumevanja okoljskih izzivov in razvoj 

pristopov k politiki in vrednotenju: premik od obravnave ključnih izzivov kot specifičnih (v 70. 

letih prejšnjega stoletja) do sodobnega zavedanja o njihovi sistemski povezanosti in 

soodvisnosti, z ustreznimi premiki tudi v politikah in vrednotenju. (EEA, 2021) 

Tabela 2: Spreminjanje razumevanja okoljskih izzivov in razvoj pristopov k politiki in 

vrednotenju 

Karakteriza

cija 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, kazalci 

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 (orig.: 

foresight) 

Trajnost-

nost 

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). 

Vir: Tabela 7.1 v poročilu EEA Knowledge for Action, 2021. 
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Sistemski pristop in inovacije za trajnostne prehode, kot jih je – skupaj z novo paradigmo znanja 

– razvila Evropska agencija za okolje (EEA), se postopoma vključujejo v evropske in 

nacionalne politike in dejavnosti v okviru evropskega zelenega dogovora.  

3 Ključne kompetence v novejših dokumentih o učenju za trajnostni razvoj  

Novejši dokumenti o učenju oziroma vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR), kot 

sta Unescov vodnik o vzgoji izobraževanju za cilje trajnostnega razvoja (Unesco, 2017) in 

evropski okvir kompetenc za trajnostnost (JRC, 2022), že odražajo v predhodnem poglavju 

predstavljeni premik od obravnave ključnih okoljskih izzivov do sodobnega zavedanja o njihovi 

sistemski povezanosti in soodvisnosti.   

V Unescovem priročniku oz. vodniku za učitelje za doseganje ciljev Agende OZN za trajnostni 

razvoj do leta 2030 (učni cilji vzgoje in izobraževanja za cilje trajnostnega razvoja, ang. 

»Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives«) je navedeno, da je 

VITR ključno orodje za doseganje ciljev Agende 2030. Zato so v priročniku navedeni specifični 

učni cilji, ki so prilagojeni vsakemu razvojnemu cilju Agende 2030. Učni cilji za vsak splošni 

cilj Agende 2030 so razdeljeni na (1) kognitivne, (2) socialno-čustvene in (3) vedenjske.  

Poleg učnih ciljev, ki so potrebni za delovanje v smeri doseganja posameznih ciljev Agende 

2030, so v priročniku navedene tudi ključne prečne kompetence, ki jih v nadaljevanju 

povzemamo:  

• Kompetenca sistemskega mišljenja, ki vključuje sposobnosti: 

o prepoznavanja in razumevanja odnosov/razmerij;  

o analiziranja zapletenih sistemov;  

o razmišljanja o tem, kako so sistemi vgrajeni znotraj različnih področij (domen) in 

na različnih ravneh; 

o spoprijemanja z negotovostjo.  

• Kompetenca predvidevanja, ki vključuje sposobnosti:  

o razumevanja in vrednotenja »več prihodnosti«, in sicer možne, verjetne in zaželene 

prihodnost; 

o ustvarjanja lastne vizije prihodnosti;  

o uporabljanja previdnostnega načela;  

o ocenjevanja  posledic ukrepov; 

o soočanja s tveganji in spremembami.  

• Normativna kompetenca, ki vključuje sposobnosti:  

o razumevanja in razmišljanja o normah in vrednotah, na katerih temeljijo dejanja 

posameznika;  

o pogajanja o trajnostnih vrednotah, načelih in ciljih v kontekstu navzkrižja interesov 

in kompromisov, negotovega znanja in protislovij.  

• Strateška kompetenca, ki vključuje sposobnost kolektivnega razvoja in izvajanja 

inovativnih ukrepov, ki povečujejo trajnost na lokalni ravni in širše.  

• Kompetenca sodelovanja, ki vključuje sposobnosti: 

o učenja od drugih; 

o razumevanja in spoštovanja potreb, perspektiv in dejanj drugih (empatija);  

o razumevanja, povezovanja z drugimi in občutljivosti za druge (empatično vodenje);  

o reševanja sporov v skupini in spodbujanja sodelovalnega ter participativnega 

reševanja težav.  

• Kompetenca kritičnega razmišljanja, ki vključuje sposobnosti:  

mailto:info@irdo.si


Nove kompetence za trajnostne prehode v Evropi 

 

17th IRDO International Conference, SOCIALLY RESPONSIBILE SOCIETY CHALLENGES 2022:  
Green, digital, and inclusive transition: how to make it happen? 

2−3 June 2022, Maribor, Slovenia, EU, ONLINE, www.irdo.si, info@irdo.si 

 

8 

o dvomljenja o normah, praksah in mnenjih;  

o razmisleka o lastnih vrednotah, dojemanjih (percepcijah) in ravnanjih;  

o zavzemanja stališča v diskurzu o trajnosti.  

• Kompetenca samozavedanja, ki vključuje sposobnosti:  

o razmišljanja o lastni vlogi v lokalni skupnosti in (globalni) družbi;  

o nenehnega vrednotenja in dodatnega motiviranja lastnih dejanj; 

o soočenja z lastnimi čustvi in željami.  

• Integrirana kompetenca reševanja problemov, ki vključuje vsesplošno sposobnost 

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. 

Navedene kompetence so pomembne za učence po vsem svetu, da bi lahko dosegli napredek v 

smeri lokalnega in globalnega trajnostnega razvoja. Kljub temu jih je vseeno potrebno 

prilagoditi na način, ki je primeren za učence določene starosti in specifičnega družbeno-

kulturnega konteksta.  

Komisija je v januarju 2022 objavila predlog priporočil Sveta o učenju za okoljsko trajnostnost 

(EK, 2022). Cilj predloga je podpreti države članice, šole, visokošolske ustanove, nevladne 

organizacije in vse ponudnike izobraževanja, da bi učečim se lahko zagotovili znanje in 

spretnosti na področju trajnostnosti, podnebnih sprememb in okolja. Komisija usmerja tudi k 

novemu evropskemu kompetenčnemu okviru za trajnostnost GreenComp, ki ga je prav tako 

januarja 2022 objavilo Skupno raziskovalno središče (JRC, 2022). V tem dokumentu so 

opredeljene kompetence, potrebne za zeleni prehod, vključno s kritičnim mišljenjem, 

samoiniciativnostjo, spoštovanjem narave in razumevanjem učinka, ki ga imajo vsakodnevna 

dejanja in odločitve na okolje in svetovno podnebje. 12 kompetenc je uvrščenih v štiri področja 

(stebre):  

I. POOSEBLJANJE VREDNOT TRAJNOSTNOSTI 

II. SPREJEMANJE KOMPLEKSNOSTI IN TRAJNOSTNOSTI. Med tremi 

kompetencami je tudi sistemsko mišljenje, ki je opredeljeno kot: Približati se 

trajnostnemu problemu z vseh strani; upoštevati čas, prostor in kontekst, da bi 

razumeli, kako elementi medsebojno delujejo znotraj in med sistemi.  

III. PREDVIDEVANJE TRAJNOSTNIH PRIHODNOSTI. Dve od treh kompetenc: 

• pismenost za razmišljanje o prihodnosti (orig.: futures thinking) − 

predvideti alternativno trajnostno prihodnost z zamišljanjem in razvojem 

alternativnih scenarijev ter opredelitvijo korakov, potrebnih za doseganje 

želene (najprimernejše) trajnostne prihodnosti;  

• prilagodljivost (orig.: adaptability) − obvladovati prehode in izzive v 

zapletenih trajnostnih situacijah ter sprejemati odločitve, povezane s 

prihodnostjo, ob soočenju z negotovostjo, dvoumnostjo in tveganjem. 

IV. DELOVANJE ZA TRAJNOSTNOST. 

GreenComp je skupni temelj za udeležence izobraževanja ter vodilo za učitelje in druge 

izobraževalce. Daje sporazumno razlago trajnostnosti kot kompetence: Trajnostna kompetenca 

opolnomoči učence, da utelešajo trajnostne vrednote in zaobjamejo kompleksne sisteme, zato 

da izvajajo ali zahtevajo ukrepe, ki obnavljajo in ohranjajo zdravje ekosistema ter krepijo 

pravičnost, ter s tem ustvarjajo vizije za trajnostno prihodnost. 

Okvir je tudi odziv na vedno večjo potrebo po nadgrajevanju in razvijanju znanj, spretnosti in 

odnosa do življenja, dela in trajnostnega delovanja. Podpira vseživljenjsko učenje. Namenjen 

mailto:info@irdo.si


Nove kompetence za trajnostne prehode v Evropi 

 

17th IRDO International Conference, SOCIALLY RESPONSIBILE SOCIETY CHALLENGES 2022:  
Green, digital, and inclusive transition: how to make it happen? 

2−3 June 2022, Maribor, Slovenia, EU, ONLINE, www.irdo.si, info@irdo.si 

 

9 

je vsem udeležencem izobraževanja in usposabljanja ne glede na starost, izobrazbo, v vseh 

učnih ureditvah (formalnih, neformalnih, priložnostnih). 

4 Povezovanje sistemskega pristopa za trajnostne prehode in trajnostnih kompetenc 

V skladu s poročili evropske okoljske agencije (EEA, 2019 in 2021) je treba posebej izpostaviti 

premik od »železnega repertoarja« okoljske politike prejšnjega stoletja na celostno, sistemsko 

strategijo trajnostnih prehodov, za katero lahko potrditev najdemo tudi v usmeritvah 

Evropskega zelenega dogovora. Ob upoštevanju resnosti okoljskih in podnebnih izzivov so 

izobraževalni sistemi soočeni z nujno nalogo, da v izobraževalne procese in programe na vseh 

ravneh vključijo nov konceptualni okvir za trajnostne prehode. Kot je prikazano v tabeli 3, je 

to mogoče v okviru že vzpostavljenega izobraževanja za trajnostni razvoj, ob upoštevanju 

novejših usmeritev in gradiv na globalni in evropski ravni. Tabela predstavlja prvi poskus 

uskladitve zgoraj opisanih ključnih kompetenc (3. poglavje) s pomembnimi elementi nove baze 

znanja za trajnostne prehode (2. poglavje). 

Za celostni in sistemski pristop k načrtovanju in delovanju za trajnostno prihodnost so potrebne 

drugačne kompetence kot za delo na ožjih področjih zelenega gospodarstva. Lahko bi jih 

opredelili kot meta-kognitivne kompetence, ki jih najdemo med ključnimi prečnimi kompetenci 

UNESCO-vega priročnika, zlasti: kompetenca sistemskega mišljenja, kompetenca 

predvidevanja, strateška kompetenca, integrirana kompetenca reševanja problemov. Za uspešno 

delovanje v smeri doseganja posameznih ciljev Agende 2030, tako okoljskih kot gospodarskih 

in družbenih, pa so relevantne tudi ostale ključne kompetence, zato jih v preglednici 3 v celoti 

povzemamo.  
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Tabela 3: Elementi baze znanja za trajnostne prehode in ključne prečne kompetence za 

trajnostnost 

OPOMBA: * Ključne funkcije / Pristopi politike // Pristopi in orodja za vrednotenje – iz tabele 

2; [Ključni elementi, kot so opredeljeni v opisu sistemskega pristopa za trajnostne prehode: 

EEA 2019 in 2021]    

 

 

Elementi baze znanja 

za trajnostne prehode 

(EEA)* 

Navezava na KLJUČNE 

PREČNE KOMPETENCE  

VITR  (UNESCO): 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 

… 

 

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 

// Post-normalna znanost KOMPETENCA KRITIČNEGA 

RAZMIŠLJANJA 

Ozaveščanje // 

sodelovalno 

KOMPETENCA 

SAMOZAVEDANJA 

VUCA / Inoviranje, 
eksperimentiranje // 

usmerjeno v odziv 

INTEGRIRANA KOMPETENCA 
REŠEVANJA PROBLEMOV 
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5 Sklep 

Za celostni in sistemski pristop k načrtovanju in delovanju za trajnostno prihodnost so potrebne 

drugačne kompetence kot za delo na ožjih področjih zelenega gospodarstva. Lahko bi jih 

opredelili kot meta-kognitivne kompetence, ki jih najdemo med ključnimi prečnimi kompetenci 

Unesco-vega priročnika (Unesco, 2017), zlasti: kompetenca sistemskega mišljenja, 

kompetenca predvidevanja, strateška kompetenca, integrirana kompetenca reševanja 

problemov. Za uspešno delovanje v smeri doseganja posameznih ciljev Agende 2030, tako 

okoljskih kot gospodarskih in družbenih, so relevantne tudi druge ključne kompetence, zato 

smo jih v 3. poglavju v celoti povzeli.  

Priročnik za učitelje »Education for Sustainable Development Goals, Learning Objectives« 

(Unesco, 2017), ki prinaša specifične učne cilje in teme, prilagojene vsakemu cilju Agende 

2030, ter ključne prečne kompetence za vse cilje trajnostnega razvoja, je uporabno orodje za 

razvoj in prenos sistemskega konceptualnega znanja in znanja o delovanju, kot izhaja iz poročil 

Evropske agencije za okolje (EEA, 2019 in 2021) in bo potrebno za uresničevanje Evropskega 

zelenega dogovora (tabela 3). Priročnik predstavlja pomembno podlago za vključitev okoljskih 

ter drugih trajnostnih ciljev in vsebin v programe na različnih ravneh vzgoje in izobraževanja. 

V začetku leta 2022 je celosten prispevek k izobraževanju za trajnostne prehode in Evropski 

zeleni dogovor objavila tudi Evropska komisija (EK, 2022; JRC, 2022). Z vidika problema, ki 

ga obravnavamo v prispevku, je še zlasti relevantno poročilo GreenComp o novem okviru za 

trajnostnostno kompetenco. V tabeli 3 smo pokazali, kako se tri kompetence iz dveh področij 

povezujejo z bazo znanja za trajnostne prehode in kompetencami Unesco priročnika. Za 

nadaljnje inoviranje vzgojno-izobraževalnega sistema v Sloveniji je smiselno integrirati ključne 

vire o znanju za sistemski pristop k trajnostnim prehodom (EEA), o vzgoji in izobraževanju za 

trajnostni razvoj vključno s prečnimi kompetencami (koncept Unesca) in o učenju za okoljsko 

trajnostnost (EK, vključno z JRC) ter uporabiti že razvita gradiva in pristope, ki so skladni s 

tem okvirom.   
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