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Abstract
The Faculty of Education in Ljubljana is the first Slovene faculty participating in the Eco-
schools  international  programme,  the  goal  of  which  is  to  encourage  awareness  of
sustainable  development  among students  and employees.  The faculty  established a
programme board, who examined the environmental conditions of the faculty. Based on
this examination, they designed a work programme that includes activities referring to
sustainable  attitude  towards  the  use  of  energy  and  water,  waste  management,
transport,  the  health  and  the  well-being  of  students  and  employees.  Their  special
attention  was  focused  on  ensuring  biodiversity.  Within  the  programme,  the  faculty
introduced a system of separate waste collection, which resulted in decreased waste
quantity  and  expenses  for  the  municipal  cleansing  service.  The  users  of  the  faculty
building are encouraged, with various slogans, to reduce the use of electricity, water and
paper. Various campaigns of collecting reusable materials (clothes, toys, plastic bottle
caps)  have  been  organised.  Biodiversity  has  been  ensured  by  planting  new  plants
around  the  Faculty  and  by  eradicating  invasive  plants.  The  employees  can  borrow
bicycles for short distance travels. Consumption of Slovene and locally grown food is
promoted through our participation in the Dan slovenske hrane (The day of Slovene
food) and Tradicionalni slovenski zajtrk (Traditional Slovene breakfast) projects. In terms
of the mission of the Faculty of Education, the environmental contents are part of some
subjects in various study programmes and inter-subject connections are encouraged as
well. In 2014, the Faculty received an international award  a green flag that represents–
institutions actively supporting the environment and fulfilling FEE (the Foundation for
Environmental Education) international criteria.
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Povzetek
Pedagoška fakulteta v Ljubljani je prva slovenska fakulteta, ki se je vključila v mednarodni
program Ekošola (Eko-schools),  katerega cilj  je  spodbujati  ozaveščenost  študentov in
zaposlenih o trajnostnem razvoju. Na fakulteti je bil ustanovljen programski odbor, ki je
opravil  pregled  okoljskega  stanja  na  fakulteti.  Na  osnovi  pregleda  je  bil  oblikovan
program dela, ki vključuje dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim odnosom do porabe
energije in vode,  ravnanja z odpadki,  s  transportom, z zdravjem ter dobrim počutjem
študentov  in  zaposlenih.  Posebna  pozornost  je  namenjena  tudi  zagotavljanju  biotske
raznovrstnost. V okviru programa je fakulteta uvedla sistem ločenega zbiranja odpadkov,
ki je vplival na zmanjševanje količine odpadkov in stroškov za njihov odvoz. Uporabnike
stavbe z različnimi napisi spodbujamo k zmanjševanju porabe elektrike, vode in papirja.
Organizirane  so  različne  akcije  zbiranja  materialov,  ki  se  lahko  ponovno  uporabijo
(oblačila, igrače, plastični zamaški). Biotsko raznovrstnost zagotavljamo s sajenjem novih
rastlin  v  okolici  fakultete  in  z  zatiranjem  invazivnih  vrst.  Zaposleni  si  lahko  za  krajše
prevoze sposodijo kolesa. Uživanje slovenske in lokalno pridelane hrane spodbujamo z
vključevanjem v projekta Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk. Glede na
poslanstvo Pedagoške fakultete se okoljske vsebine obravnavajo pri nekaterih predmetih
različnih študijskih programov, pri čemer spodbujamo medpredmetno povezovanje. Leta
2014 je fakulteta za opravljeno delo prejela mednarodno priznanje  zeleno zastavo, ki–
predstavlja ustanove, ki delujejo okoljevarstveno in izpolnjujejo mednarodna merila FEE
(Foundation for Environmental Education).

Ključne besede: okoljsko izobraževanje, ekošola, Pedagoška fakulteta

Uvod
Razvoj  sodobne družbe  je  usmerjen  v  spoštovanje  in  doseganje  temeljnih  ciljev

trajnostnega razvoja,  ti  pa so usmerjeni  v telesno,  duševno, socialno,  kulturno in v
gospodarsko  blaginjo  prebivalstva.  Brundlandova  komisija  je  leta  1987  trajnostni
razvoj definirala kot “razvoj, ki zadovoljuje potrebe zdajšnjih generacij, ne da bi ogrozil
možnosti prihodnjih generacij, da bodo tudi te lahko zadovoljevale svoje potrebe” [7].
Vzgoja  in  izobraževanje  za  trajnostni  razvoj  se  začneta  že  v  vrtcu  in  osnovni  šoli.
Pomen vzgoje in izobraževanja v predšolskem in šolskem obdobju je predstavljen v
Smernicah  vzgoje  in  izobraževanja  za  trajnostni  razvoj  od  predšolske  vzgoje  do
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univerzitetnega  izobraževanja,  ki  jih  je  sprejelo  Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport.  V
omenjenem  dokumentu  se  poudarja  pomen  formalnega,  neformalnega  in
priložnostnega učenja za trajnostni razvoj, ki ima osrednje mesto v razvoju vzgoje in
izobraževanja  v  Republiki  Sloveniji.  Posebej  so  poudrajeni  spoštovanje  človeških
vrednot,  dejavno  državljanstvo,  medkulturni  dialog,  ohranjanje  narave  in  varovanje
okolja,  kakovostno izobraževanje in medosebni odnosi, razvoj socialnih kompetenc,
zdrav  življenjski  slog,  krepitev  zdrave  samozavesti  in  samopodobe,  kakovostno
preživljanje  prostega časa,  razvijanje  podjetnosti  kot  prispevka k  razvoju  družbe in
okolja ter spoznavanje različnih področij kulture in spodbujanje ustvarjalnosti pa tudi
dejavnosti [5]. Za kakovostno izvajanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je
pomembno,  da  izobraževalne ustanove  zagotovijo  ustrezno  okolje  in  usposobljene
učitelje,  ki  s  svojim  strokovnim  znanjem  in  z  zgledom  vplivajo  na  oblikovanje
pozitivnega vedenja ter navad otrok in mladostnikov. 

Godec [3] poudarja, da je treba vsebine trajnostnega razvoja vključiti na vse ravni
izobraževanja. Zsóka, MarjainéSzerényi, Széchy in Kocsis [6] ter Azmahani s sod. [1]
ocenjujejo,  da bodo imeli  današnji  študentje v prihodnosti  velik vpliv na ohranjanje
okolja, zato je treba vsebine trajnostnega razvoja vključevati tudi na terciarno raven
izobraževanja.  Z  izobraževanjem  študentov  za  trajnostni  razvoj  bodo  študentje
pridobili  ustrezna  znanja  in  veščine  ter  razvili  pozitivne  vrednote  o  trajnostnem
razvoju. Marentič Požarnik [4] navaja, da lahko študentje učinkoviteje razvijajo veščine
in vrednote o trajnostnem razvoju, če pri študijskem procesu uporabimo izkustveno,
spoznavno  in  akcijsko  zasnovane  metode.  Aktivne  in  kooperativne  oblike  dela  so
priporočene  tudi  v  Smernicah  vzgoje  in  izobraževanja  za  trajnostni  razvoj  od
predšolske  vzgoje  do  univerzitetnega  izobraževanja.  Spodbuja  in  usmerja  se  k
sistematičnemu,  h  kritičnemu  in  k  ustvarjalnemu  mišljenju  na  vseh  stopnjah
izobraževanja,  obravnavi  trajnostnih  tem  prek  celostnega  pristopa,  kar  lahko
dosežemo  z  aktivnimi  in  s  kooperativnimi  oblikami  dela  ter  z  medpredmetnim
povezovanjem  [5].  Erjavšek,  Kostanjevec  in  Lovšin  Kozina  [2]  ugotavljajo,  da
Pedagoška fakulteta v Ljubljani  študentom ponuja pester  izbor vsebin trajnostnega
razvoja,  ki  so  vključene  v  različne  študijske  programe  in  različne  projekte.  Z
vključevanjem Pedagoške fakultete v program Ekošola se izkazuje zanimanje fakultete,
da  razvija  in  spodbuja  aktivnosti,  ki  študentom  omogočajo,  da  usvojijo  znanja  in
oblikujejo pozitivna stališča ter vrednote do trajnostnega razvoja, kar lahko vpliva tudi
na  učinkovito  izvajanje  vzgojno-izobraževalnih  dejavnosti  na  različnih  stopnjah
izobraževanja,  na  katerih  se  bodo  zaposlovali  diplomanti  Pedagoške  fakultete.  V
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prispevku je predstavljen proces vključevanja Pedagoške fakultete v program Ekošola,
predstavljene pa so tudi aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru programa. 

Vključevanje Pedagoške fakultete v program Ekošola
Mednarodni  program  Ekošola  (www.ekosola.si)  je  program,  ki  je  namenjen

okoljskemu izobraževanju in vzgoji, ustanove, ki so vključene v program, pa otroke in
mladostnike usmerjajo k spodbujanju ozaveščenosti o pomenu trajnostnega razvoja za
življenje danes in v prihodnosti. Vrtci in šole z zeleno zastavo izkazujejo izpolnjevanje
pogojev za vključenost v program. V letu 2013 se je Pedagoška fakulteta odločila, da
pristopi k programu Ekošola. V pristopni fazi  programa je fakulteta začela izvajanje
sedmih temeljnih korakov programa, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Prvi korak: Vzpostavitev ekoodbora

Ustanovljen  je  bil  ekoodbor,  ki  ga  sestavljajo  predavatelji,  asistenti,  študenti  in
tehnično  osebje.  Odbor  je  zadolžen,  da  pripravi  načrt  dejavnosti,  ki  se  izvajajo  v
študijskem letu, ter da poskrbi za izvedbo in evalvacijo načrtovanih dejavnosti. 

Drugi korak: Ocena okoljskega stanja na fakulteti oz. okoljski pregled

Program Ekošola predvideva, da se ugotovi okoljsko stanje na fakulteti. Področja, ki
so vključena v pregled, so: energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro počutje,
okolica  šole,  biotska  raznovrstnost.  Pregled  okoljskega  stanja  je  bil  izveden  v
študijskem letu 2013/14.

Tretji korak: Ekoakcijski načrt

Ekoakcijski  načrt  se  oblikuje  na  začetku  študijskega  leta.  Vključuje  predvidene
dejavnosti, ki vsebujejo obvezna področja: voda, energija in odpadki. Ekoakcijski načrt
se vpiše v spletno aplikacijo.

Četrti korak: Nadzor in ocenjevanje

Četrti  korak  predvideva  spremljanje  in  nadzor  nad  izvajanjem  predvidenih
dejavnosti. Nadzor lahko izvaja tudi regijski koordinator programa Ekošola.

Peti korak: Okoljske vsebine v študijskem programu

Predavatelji  so  spodbujeni,  da  obravnavajo  okoljske  vsebine  pri  predmetih,  pri
katerih je to mogoče. Spodbuja se tudi medpredmetno povezovanje.
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Šesti korak: Obveščanje, ozaveščanje in vključevanje

Študente, zaposlene in druge uporabnike stavbe Pedagoške fakultete se obvešča o
izvajanih aktivnostih. Spodbuja se jih k trajnostnemu vedenju. 

Sedmi korak: Ekolistina

Fakulteta  pridobi  zeleno  zastavo  in  podpiše  ekolistino.  Pedagoška  fakulteta  je
pridobila zeleno zastavo septembra 2014.

Program  se  je  na  fakulteti  začel  izvajati  v  študijskem  letu  2013/14,  ko  so  bili
imenovani  člani  ekoodbora in  je  bil  oblikovan načrt  dejavnosti,  ki  so se izvajale  v
omenjenem študijskem letu. V nadaljevanju so predstavljene dejavnosti, ki so bile na
fakulteti izvedene v študijskih letih 2013/14 in 2014/15. 

Izvedba dejavnosti v programu Ekošola
V okviru programa je bil  na začetku oblikovan logo programa (slika 1). Glede na

namen programa so bili na fakulteti prepoznani in analizirani okoljski problemi, ki se
pojavljajo v notranjem in zunanjem okolju fakultete. Dejavnosti smo usmerili zlasti na
področja ravnanja z odpadki ter trajnostne oskrbe z vodo in energijo. Poleg omenjenih
dejavnosti  pa  so  bile  aktivnosti  usmerjene  tudi  v  različne  zbiralne  akcije  ter
ozaveščanje študentov in zaposlenih o okoljski problematiki.

Slika 1. Logo programa EKO PeF  

Ravnanje z odpadki

Pred pristopom Pedagoške fakultete v program Ekošola se na fakulteti ni namenjalo
posebne pozornosti načrtnemu in natančnemu ločenemu zbiranju odpadkov. Z analizo
stanja  in  pregleda  stroškov  za  odvoz  odpadkov  je  bilo  ugotovljeno,  da  je  treba
oblikovati program ločevanja odpadkov in zagotoviti  ustrezno število zabojnikov za
ločeno  zbiranje  odpadkov.  Fakulteta  je  v  okviru  izvedbenega  načrta  zagotovila
ustrezno število zabojnikov. V predavalnice in druge prostore so bili nameščeni koši za
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ločeno zbiranje bioloških odpadkov, papirja, embalaže in mešanih odpadkov (slika 2).
V bližini biološkega praktikuma je bil nameščen tudi kompostnik (slika 3).

Slika 2. Koši za ločeno zbiranje odpadkov

Slika 3. Kompostnik 

Ločevanje  odpadkov  se  je  med  študenti  in  zaposlenimi  spodbujalo  z
ozaveščevalnimi akcijami in napisi, ki so bili nameščeni na posameznih koših ter na
plakatih na različnih mestih stavbe. Posebna pozornost je bila namenjena ločenemu
zbiranju papirnatih higienskih brisačk, ki se zbirajo v koših in zabojnikih za biološke
odpadke.  Ločeno  zbiranje  odpadkov  je  vplivalo  tudi  na  zmanjševanje  stroškov  za
odvoz odpadkov. Študenti so izvedli tudi očiščevalno akcijo v okolici fakultete. 

Energija

Na  fakulteti  se  je  začelo  mesečno  spremljanje  porabe  električne  energije.
Ugotovljeno je bilo, da je treba v prihodnje razmišljati o zamenjavi starih svetil in jih
nadomestiti  z  varčnejšimi.  Študenti  so  v  okviru  seminarskih  del  izvedli  analizo
učinkovitosti in smotrnosti osvetlitve prostorov v stavbi fakultete. Posebna pozornost
se je namenila ugašanju luči v toaletnih prostorih. Uporabnike omenjenih prostorov se
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z  napisi  spodbuja  k  ugašanju  luči.  Zaposlene  se  spodbuja  tudi  k  smotrni  uporabi
elektronskih naprav. 

Slika 4. Napisi ob stikalih za luči

Voda

V ustanovi smo začeli mesečno spremljanje porabe vode. Študente se spodbuja k
pitju  vode,  pri  čemer se jim ponuja  možnost,  da  pijejo  vodo iz  javnega vodovoda.
Spodbuja se jih k uporabi steklenic in plastenk za večkratno uporabo. Na nekaterih
pipah se meri poraba vode z elektronskimi merilci,  kar spodbuja uporabnike, da so
pozorni na količino porabljene vode.

Slika 5. Elektronski merilec porabe vode

Okolica fakultete

V okolici fakultete je več zelenih površin. Ob povečanju parkirnega prostora se je
fakulteta  odločila,  da  nov  del  parkirišča  ozeleni  s  travnato  površino,  kar  je  bila
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smotrna in do okolja prijazna rešitev. V okolici fakultete je bil zasajen oreh, poskrbljeno
pa  je  bilo  tudi  za  zatiranje  japonskega  dresnika  kot  invazivne  tujerodne  rastlinske
vrste.  Za  določanje  lesnatih  rastlin,  ki  rastejo  v  okolici  fakultete,  je  na  voljo  tudi
Digitalni biološki ključ za določanje lesnatih rastlin v okolici Pedagoške fakultete, ki je
dostopen  na  spletni  strani:  http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/kljuc/
dolocevalni_kljuc.pdf.  V  študijskem  letu  2014/15  so  bile  na  drevesa  ob  fakulteti
nameščene ptičje valilnice, ki so jih izdelali študenti.

Slika 6. Ptičja valilnica Slika 7. Zatiranje japonskega dresnika

Transport

Z  uvedbo  izposoje  koles  se  zaposlene  spodbuja  k  uporabi  do  okolja  prijaznih
transportnih sredstev. Kolesa omogočajo zaposlenim, da se izogibajo uporabi osebnih
avtomobilov za mestno vožnjo.

Slika 8. Izposoja koles
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Zbiralne akcije

Pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju predstavlja tudi ponovna uporaba že
uporabljenih  materialov.  V  različnih  zbiralnih  akcijah  je  sodelovalo  večje  število
študentov. Organizirana je bila akcija zbiranja igrač, oblačil, plastičnih pokrovčkov in
mobilnih telefonov, iz katerih je umetnik v središču Ljubljane izdeloval mozaik. Zbrana
oblačila in igrače so bili podarjeni društvom in dobrodelnim organizacijam.

Slika 9. Zbiranje mobilnih telefonov

Ozaveščevalne dejavnosti

Dejavnosti, ki potekajo v sklopu programa Ekošola, morajo biti na ustrezen način
promovirane, da dosežejo širok krog ljudi, ki so jim namenjene. Za obveščanje je bila v
avli  fakultete  postavljena okoljska  informacijska  točka,  na  kateri  so  bile  objavljene
različne novice s področja trajnostnega razvoja in obvestila o dogodkih, ki so potekali
v okviru programa Ekošola. Obveščanje deležnikov pa je potekalo tudi prek fakultetne
spletne strani.

Maja  2015  je  na  Pedagoški  fakulteti  potekal  okoljski  teden.  V  tem  tednu  so  se
razvrstile številne dejavnosti, katerih vsebina se je nanašala na okoljske teme. 6. junija,
ob  svetovnem  dnevu  okolja,  pa  je  bila  pripravljena  razstava,  na  kateri  so  bile
predstavljene dejavnosti programa Ekošola. Razstavo so vsebinsko dopolnjevale tudi
predstavitve dejavnosti, ki so jih študenti izvajali v študijskem letu.
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Slika 10. Razstava ob svetovnem dnevu okolja

Fakulteta  se je  3.  petek v  novembru pridružila  akciji  z  naslovom Dan slovenske
hrane.  V okviru  omenjenega dneva so študentje v sodelovanju s  podjetjem Slorest
pripravili slovenski zajtrk ter ga ponudili študentom in zaposlenim. Namen dejavnosti
je bil spodbujati uživanje lokalno pridelane hrane in zajtrka.

Slika 11. Dan slovenske hrane in slovenski zajtrk

Medkulturno povezovanje in spoznavanje načina prehranjevanja različnih evropskih
narodov je bilo omogočeno na razstavi jedi, ki so jih pripravili študenti na izmenjavi
Erasmus.
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Slika 12. Razstava jedi evropskih narodov 

Pedagoška dejavnost in sodelovanje v projektih

Vsebine trajnostnega razvoja  se pojavljajo  v  različnih  študijskih  programih,  ki  se
izvajajo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani [2]. V okviru programa Ekošola se nosilce
predmetov  spodbuja,  da  se  medpredmetno  povezujejo  ter  da  svoje  aktivnosti
predstavljajo  sodelavcem  in  študentom.  Študenti  pri  različnih  predmetih  izdelujejo
didaktična gradiva, ki so povezana z okoljsko vsebino (slika 6 in slika 13).

Slika 13. Didaktična igra

Pedagoška  fakulteta  je  bila  vključena  v  projekt  STRENGTH:  Structuring  of  work
related competences in chemical engineering. Ta je potekal v okviru programa LLP
Leonardo da Vinci  – Transfer of Innovation.  Več informacij  je dostopnih na spletni
strani http://www.greenstrength.eu/index.php/en.
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Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti pa je
bil naslov projekta Javnega sklada RS za razvoju kadrov in štipendije. Cilj projekta je bil
omogočiti  študentom,  prihodnjim  pedagoškim  delavcem,  konkretno  izkušnjo  v
realnem delovnem okolju, z razvojem interaktivnih didaktičnih gradiv, ki so namenjena
izobraževanju učencev na področju trajnostnega razvoja. Več informacij je dostopnih
na spletni strani https://www.pef.uni-lj.si/pkp-naravi-naproti.html.

Zaključek
Pedagoška fakulteta je prva ekofakulteta v Sloveniji  in ima pomembno vlogo pri

izobraževanju prihodnjih učiteljev, ki jih lahko tudi usposablja za poučevanje okoljskih
in  trajnostnih  vsebin.  Ocenjujemo,  da  so  bile  v  preteklih  letih  v  okviru  programa
Ekošola izvedene številne dejavnosti, ki spodbujajo in usmerjajo Pedagoško fakulteto k
trajnostnemu razvoju. Dejavnosti izvajajo študenti in zaposleni, kar lahko pomembno
prispeva k oblikovanju pozitivnih namer, stališč in oblik vedenja zlasti  študentov, ki
bodo v svoji  poklicni  praksi lahko spodbujali  otroke in mladostnike k izpolnjevanju
ciljev  okoljske  vzgoje  in  trajnostnega  razvoja.  Za  uspešno  delovanje  programa  je
pomembno medsebojno sodelovanje zaposlenih in študentov, ki skupaj oblikujejo cilje
programa in prevzemajo odgovornost za opravljanje načrtovanih nalog. 
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