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Povzetek 
  

Pedagoška fakulteta v Ljubljani je od leta 2013 vključena v program Ekošola. Cilj tega programa je 

spodbujanje vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in študentov za trajnostni razvoj. Namen 

raziskave je bil ugotoviti, kako dobro so študentje seznanjeni z aktivnostmi, ki se izvajajo v okviru 

programa, kakšen je njihov odnos do programa in kako trajnostno usmerjeno je njihovo vedenje. V 

raziskavo je bilo vključenih 83 študentov Pedagoške fakultete. Podatki so bili zbrani z anketnim 

vprašalnikom, ta je bil oblikovan za namen raziskave. Izsledki so pokazali, da študentje poznajo 

nekatere splošne trajnostno usmerjene aktivnosti, ki se na fakulteti izvajajo v okviru programa 

Ekošola, ne prepoznajo pa specifičnih aktivnosti, za katere menimo, da so slabše promovirane. Odnos 

študentov do aktivnosti, vključenih v program, je pozitiven; želijo si, da bi bili o predvidenih 

aktivnostih bolje seznanjeni. Študentje podpirajo vključenost fakultete v program Ekošola, saj se 

zavedajo, da s tem razvijajo pozitiven odnos do okolja ter oblikujejo pozitivna stališča in oblike 

trajnostno usmerjenega vedenja. Študentje pogosto izvajajo trajnostno usmerjeno vedenje, ki je 

povezano z ločenim zbiranjem odpadkov, ugašanjem luči, zmanjševanjem količine odpadkov hrane in 

papirnatih brisač v toaletnih prostorih ter z varčevanjem z vodo, k čemur jih spodbujajo tudi ukrepi, ki 

se na fakulteti izvajajo v okviru programa Ekošola. Predvidevamo, da bi boljša promocija in 

obveščenost študentov o aktivnostih vplivali na večjo motivacijo in aktivnejše vključevanje študentov 

v predvidene aktivnosti programa. Študentje kot prihodnji učitelji bodo pomembni deležniki v 

spodbujanju trajnostnega vedenja pri učencih, zato je pomembno, da med študijem pridobijo ustrezna 

znanja in oblikujejo odgovoren odnos do trajnostnega razvoja.  

 

Ključne besede: Ekošola, okoljsko izobraževanje, Pedagoška fakulteta, študentje, trajnostni razvoj 

 

Abstract 

  
Since 2013, the Faculty of Education in Ljubljana has been included in the Eco-school programme. 

The programme aims to encourage the education of children, young people and students for 

sustainable development. The purpose of the study was to establish the extent to which students are 

familiar with activities carried out within the programme, their attitudes to the programme and the 

extent of their sustainability-oriented behaviour. The study included 83 students of the Faculty of 
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Education. Data was collected with a questionnaire specially created for the purpose of the study. 

Results show that students are familiar with some general sustainability-oriented activities, carried out 

within the Eco-school programme at the Faculty, however, they fail to recognise specific activities, 

which they estimate as less promoted. The students have a positive attitude towards the programme 

and wish to be better informed about the foreseen activities. Students support the Faculty's inclusion in 

the Eco-school programme, since they are aware that it helps develop their positive attitudes to the 

environment, create their positive positions as well as further forms of sustainability-oriented 

behaviour. Students frequently behave in a sustainability-oriented manner including separate 

collection of waste, turning off the lights, reducing the quantities of waste food and paper towels in 

toilets, and water saving, which is encouraged with measures carried out within the Eco-school 

programme at the Faculty. It is estimated that the improved promotion in information of students about 

the activities may increase motivation and more active inclusion of students in foreseen programme 

activities. Students as future teachers are important stakeholders in encouraging sustainable behaviour 

in pupils therefore it is important for them to acquire necessary knowledge and to form a responsible 

attitude towards sustainable development during their studies.   

 

Keywords: Eco-school, environmental education, Faculty of Education, students, sustainable 

development 

 

1. Uvod  
 

Koncept trajnostnega razvoja predstavlja enega izmed izzivov sodobne vzgoje in 

izobraževanja (Erjavšek, Kostanjevec in Lovšin Kozina, 2014). V literaturi lahko zasledimo 

različne definicije trajnostnega razvoja, npr. 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« (WCED, 

1987).  

Leta 2014 se je končalo desetletno obdobje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki 

ga je za obdobje 2005–2014 razglasila Evropska komisija Združenih narodov (UNECE – 

United Nations Economic Commission for Europe). V Sloveniji so bile leta 2007 sprejete 

Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega 

izobraževanja, v katerih so zapisani cilji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v 

Sloveniji. V smernicah je iz listine Združenih narodov Desetletje vzgoje za trajnostni razvoj 

2005–2014 poudarjena misel: »Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki 

spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem 

nam ali pa ne bo pripadal nikomur.« Baggia, Maletič in Senegačnik (2014) ugotavljajo, da 

večjo mero pozornosti izobraževanju na področju trajnostnega razvoja namenjajo osnovne in 

srednje šole, vendar pa se je v zadnjem desetletju povečalo tudi število visokošolskih ustanov, 

ki v svoj program vključujejo načela trajnostnega razvoja in odgovornega odnosa do okolja. 

Azmahani idr. (2012) menijo, da bodo imeli današnji študentje v prihodnosti velik vpliv na 

ohranjanje okolja, zato je nadvse pomembno, da se vsebine trajnostnega razvoja vključujejo 

tudi v univerzitetno izobraževanje. 

Program Ekošola se uvršča v mednarodni program za spodbujanje vzgoje in izobraževanja 

za trajnostni razvoj (Silan, 2014). Glavni namen programa je spodbuditi trajnostno 

razmišljanje, ki postane način posameznikovega delovanja (Boeve de Pauw in van Petegem, 

2013). Je mednarodno in metodološko primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem 

znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in do prebivanja na splošno 

(Ekošola, 2016). Vodi ga Fundacija za okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental 

Education – FEE), ki je nevladna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1981, in ima 

sedež na Danskem (FEE, 2016). Leta 1992 se je začel razvijati mednarodni projekt Ekošola 

zaradi potreb, spoznanih na svetovni konferenci Združenih narodov v Riu de Janeiru leta 

1992. Leta 1994 se je projekt začel izvajati na Danskem, v Nemčiji, Grčiji in v Združenem 
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kraljestvu ob podpori Evropske komisije (Silan, 2014). V Sloveniji program Ekošola izvaja 

Društvo za okoljsko vzgojo (DOVES). V program so vključeni vrtci, osnovne in srednje šole, 

dijaški domovi, domovi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, svet staršev in predstavniki 

lokalnih oblasti (DOVES, 2016). Program Ekošola s celovitim delovanjem uresničuje cilje 

okoljske vzgoje (Pavšer, 2002) ter nudi različne praktične pristope za okoljske teme in 

spodbuja okoljsko ozaveščenost (Bajd in Leščanec, 2011; Silan, 2014). Temelji na 

metodologiji sedmih korakov, ki predstavlja postopek dela posamezne ustanove. Ti koraki so: 

1) vzpostavitev ekoodbora; 2) okoljski pregled; 3) načrt dela (ekoakcijski načrt); 4) nadzor in 

ocenjevanje; 5) delo po učnem načrtu; 6) obveščanje in vključevanje; 7) izdelava ekolistine 

(Društvo DOVES – FEE Slovenija, 2013). Ustanove, ki uspešno izvedejo in končajo 

aktivnosti po načrtu dela, pridobijo zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni 

znak, da spadajo v mednarodni program Ekošola (Ekošola, 2016).  

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (PeF UL) se je v študijskem letu 2013/14 

vključila v mednarodni program Ekošola in tako postala prva ekofakulteta v Sloveniji. 

Fakulteta sledi temeljnim ciljem programa Ekošola, ki so usmerjeni v skrb za okolje in naravo 

ter spodbujajo študente in zaposlene k trajnostnemu vedenju do okolja. Na PeF UL se v 

okviru programa Ekošola izvajajo različni projekti in aktivnosti. Po pregledu okoljskega 

stanja na fakulteti je bil oblikovan program dela, ki vključuje aktivnosti, povezane s 

trajnostnim razvojem. Namen programa je, da se v notranjem in zunanjem okolju fakultete 

prepoznajo in analizirajo okoljski problemi. Na PeF UL so aktivnosti usmerjene zlasti na 

področje ravnanja z odpadki in trajnostne oskrbe z vodo in energijo. V okviru izvedbenega 

načrta se izvajajo naslednje aktivnosti: 1) ravnanje z odpadki; 2) energija; 3) voda; 4) okolica 

fakultete); 5) transport; 6) zbiralne akcije; 7) bukvarnica – ekoomara; 8) dan slovenske hrane; 

9) okoljski teden. Promocija opisanih aktivnosti se izvaja prek okoljske informacijske točke, 

ki je postavljena v avli PeF UL, prek fakultetne spletne strani in profila na Facebooku 

(Kostanjevec, 2015). M. Erjavšek, Kostanjevec in F. Lovšin Kozina (2014) ugotavljajo, da 

ima PeF UL pester izbor vsebin trajnostnega razvoja, ki so vključene v različne študijske 

programe in projekte. S tem ko je Pedagoška fakulteta vključena v program Ekošola, se 

študente in zaposlene spodbuja k oblikovanju navad, ki bodo prispevale k uresničevanju 

trajnostnih ciljev fakultete. Študentje med študijem tako usvojijo znanja ter razvijejo pozitivna 

stališča in vrednote glede trajnostnega razvoja, s tem pa oblikujejo strokovne in vedenjske 

temelje za uspešno prenašanje znanja v vzgojno-izobraževalni proces. Kakovostno 

izobraževanje je ključno za razvoj ustreznega znanja, veščin in odnosov, ki so pomembni za 

trajnostno usmerjeno vedenje (Cincera in Krajhanzl, 2013).  

Cilj raziskave, ki smo jo izvedli med študenti PeF UL, je bil ugotoviti seznanjenost 

študentov z delovanjem programa Ekošola, njihov odnos do programa Ekošola in kakšno je 

njihovo trajnostno usmerjeno vedenje.  

 

Na osnovi ciljev raziskave so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako študentje poznajo program Ekošola in aktivnosti, ki so vključene vanj? 

2. Kakšen je odnos študentov do aktivnosti programa Ekošola? 

3. Ali je vedenje študentov trajnostno usmerjeno? 

2. Metoda  

V raziskavo je bilo vključenih 83 študentov PeF UL; od tega je bilo 76 (92,0 %) žensk in 7 

(8,0 %) moških. Štirje udeleženci (5,0 %) so bili stari 20 let ali manj, 78 udeležencev (94,0 %) 

je bilo starih med 21 in 25 let, en udeleženec (1,0 %) pa je bil starejši od 26 let. Za namen 

raziskave je bil oblikovan spletni anketni vprašalnik. Statistična analiza podatkov je bila 
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opravljena z računalniškim programom SPSS. Za analizo podatkov je bila uporabljena 

deskriptivna statistika. 

3. Rezultati  
 

Z raziskavo je bilo preverjeno, kakšno je poznavanje in sodelovanje študentov pri 

aktivnostih, ki se na PeF UL izvajajo v sklopu programa Ekošola. Izsledki raziskave (Tabela 

1) kažejo, da študentje poznajo aktivnosti, ki se izvajajo v okviru izvedbenega načrta Ekošola. 

Najbolj poznajo aktivnosti, povezane z ravnanjem z odpadki, torej ločeno zbiranje odpadkov 

(99,0 %) in opozarjanje na zmanjšano porabo papirnatih brisač v toaletnih prostorih (99,0 %). 

90,0 % študentov pozna projekt tradicionalni slovenski zajtrk. Manj pa študentje poznajo 

aktivnost izposoje koles za zaposlene (40,0 %) in čistilno akcijo ob pikniku pedagogov (34,0 

%). Študentje v največjem deležu sodelujejo pri ločenem zbiranju odpadkov (82,0 %), 

opozarjanju na zmanjšano porabo papirnatih brisač v toaletnih prostorih (70,0 %) in pri 

spodbujanju k ugašanju luči v toaletnih prostorih (65,0 %). V nizkem deležu pa sodelujejo pri 

izmenjevalnici oblačil (6,0 %) in šolskem vrtu (5,0 %).  

 
Tabela 1: Delež študentov glede na poznavanje in sodelovanje v aktivnostih, ki se izvajajo na PeF UL 

v programu Ekošola  

 

Aktivnosti Poznavanje Sodelovanje 

 f f (%) f f (%) 

Izmenjevalnica oblačil 45 54,0 5 6,0 

Tradicionalni slovenski zajtrk 75 90,0 33 40,0 

Zbiranje igrač in oblačil 68 82,0 14 17,0 

Bukvarnica – ekoomara 60 72,0 14 17,0 

Zbiranje zamaškov 73 88,0 34 41,0 

Okoljski teden 46 55,0 11 13,0 

Čistilna akcija ob pikniku pedagogov 28 34,0 6 7,0 

Šolski vrt (visoka greda) 34 41,0 4 5,0 

Izposoja koles za zaposlene 33 40,0 1 1,0 

Spodbuda k ugašanju luči na WC-jih 72 87,0 54 65,0 

Ločeno zbiranje odpadkov 82 99,0 68 82,0 

Opozarjanje na zmanjšano porabo 

papirnatih brisač v WC-ju 

82 99,0 58 70,0 

 

Zanimalo nas je, ali študentje vedo, kje na fakulteti je zelena zastava, ki predstavlja 

vključenost fakultete v program Ekošola. Vsebinska analiza izsledkov na prosto vprašanje je 

pokazala, da le 39,8 % študentov ve, da je zelena zastava v avli fakultete. 30,1 % študentov ne 

ve, kje je zelena zastava,, kar pomeni, da niso posebej pozorni na njeno namestitev.  

Ugotavljali smo tudi stališča študentov glede vključenosti v program Ekošola. Izsledki 

raziskave (Tabela 2) kažejo, da večina študentov (88,0 %) podpira vključenost fakultete v 

program Ekošola; le nekaj študentov se z vključenostjo ne strinja ali pa so do programa 

ravnodušni.  
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Tabela 2: Delež študentov glede strinjanja o vključenosti PeF UL v programu Ekošola 

 
Trditev f f (%) 

Z vključenostjo se strinjam, saj s tem študentje razvijamo pozitiven odnos do 

okolja. 

73 88,0 

Z vključenostjo se ne strinjam, saj od tega nimam koristi. 2 2,4 

Vseeno mi je. 8 9,6 

 

Študentje ocenjujejo (Tabela 3), da je program Ekošola na fakulteti premalo poznan (M = 

3,92), da si želijo biti seznanjeni o ekološkem delovanju fakultete (M = 3,87) in da program 

Ekošola prispeva k njihovi boljši okoljski ozaveščenosti (M = 3,87). 

 
Tabela 3: Stališča študentov o programu Ekošola na PeF UL 

 

Trditev  M* SD 

Program Ekošola prispeva k boljši okoljski ozaveščenosti 

študentov.  

3,84 0,96 

Želim si biti seznanjen/-a o ekološkem delovanju fakultete. 3,87 0,96 

Aktivnosti Ekošole so dovolj prepoznavne. 2,78 0,92 

Študentje so dobro seznanjeni o delovanju programa Ekošola.  2,52 1,06 

Študentje se dovolj udeležujejo dejavnosti v okviru programa 

Ekošola.  

2,53 1,02 

Vključenost v program Ekošola ne prinaša koristi ali prednosti 

za Pedagoško fakulteto.  

2,52 1,26 

Program Ekošola je na fakulteti premalo poznan. 3,92 0,74 

Znak EkoPeF je dovolj prepoznaven. 3,30 1,07 

Legenda: *Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

Izsledki (Tabela 4) prikazujejo stališča študentov o trajnostno usmerjenih aktivnostih na 

fakulteti. Študentje izražajo željo po izposoji koles na fakulteti (M = 4,23). Strinjajo se, da bi 

bilo na fakulteti treba namestiti svetila z manjšo porabo (M = 4,27), in so pozorni na ugašanje 

luči, če nikogar ni v prostoru (M = 3,61), opažajo pa, da so predavatelji premalo pozorni na 

ugašanje luči v predavalnicah (M = 3,49). Iz Tabele 4 je razvidno tudi, da ozaveščevalni 

napisi pripomorejo k bolj trajnostnemu vedenju študentov. Izsledki kažejo, da študente 

oznaka v toaletnih prostorih opomni, da porabijo manj papirnatih brisač (M = 3,84), označbe 

nad stikalom pa jih opomnijo, da ugasnejo luč, če ni nikogar v prostoru (M = 3,87).  

 
Tabela 4: Stališča študentov o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru programa Ekošola na PeF UL 

 

Trditev  M* SD 

Koši za ločevanje odpadkov, smeti so primerno označeni.  3,82 1,21 

Na fakulteti je dovolj košev za smeti. 3,86 1,13 

V učilnicah pogrešam koš za mešane odpadke.  3,68 1,13 

Če ne vem, kam spada določen odpadek, se pozanimam.  3,33 1,20 

Želim si, da bi bila na fakulteti možnost izposoje koles za 

študente. 

4,23 0,95 

Na fakulteti bi bilo treba namestiti svetila z manjšo porabo 

energije.  

4,27 0,86 

Označba na WC-ju me spomni, da porabim manj papirnatih 3,84 1,17 
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brisač. 

Označba nad stikalom za WC me opomni, da ugasnem luč, če v 

prostoru ni nikogar. 

3,87 1,13 

V predavalnici sem pozoren/-na, da ugasnem luči, če ni nikogar 

v prostoru. 

3,61 1,20 

Profesorji so premalo pozorni na ugašanje luči v predavalnicah. 3,49 1,11 

Bukvarnica se mi zdi smiselna za možnost menjave knjig. 4,06 0,82 

Bukvarnica se mi zdi smiselna za sprostitev in preživljanje 

prostega časa.  

4,01 0,88 

Legenda: *Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) 

Tabela 5 prikazuje, kako so študentje pozorni na svoje trajnostno védenje v času, ko so na 

PeF UL. Izsledki kažejo, da so pozorni zlasti na ločeno zbiranje odpadkov (M = 4,40), 

ugašanje luči (M = 4,18) in količino odpadkov hrane (M = 3,95). Manj pogosto pa namesto 

avtomobila uporabljajo kolo (M = 3,05).  

 
Tabela 5: Oblike trajnostno usmerjenega vedenja študentov glede na pogostost izvajanja opisanega 

vedenja 

 
Oblike trajnostno usmerjenega vedenja M* SD 

Varčevanje s pitno vodo  3,98 0,87 

Uporaba javnega prevoza 3,88 1,05 

Ločeno zbiranje odpadkov 4,40 0,75 

Uporaba kolesa namesto avtomobila 3,05 1,24 

Ugašanje računalnika 3,52 1,27 

Ugašanje luči 4,18 0,91 

Odpadki hrane, da jih je manj 3,95 0,99 

Poraba brisač na WC-jih 3,81 1,14 

Legenda: *Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – zelo 

redko, 3 – včasih, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto) 

4. Diskusija 

Izsledki raziskave so pokazali, da študentje poznajo določene trajnostno usmerjene 

aktivnosti, ki se izvajajo na PeF UL v okviru programa Ekošola. Prepoznane aktivnosti so 

povezane z ločenim zbiranjem odpadkov in opozarjanjem na zmanjšano porabo papirnatih 

brisač v toaletnih prostorih. Študentje manj prepoznajo specifične aktivnosti, ki se izvajajo v 

programu Ekošola, npr. izposojevalnice oblačil in šolski vrt, ki je namenjen izobraževanju 

posameznih skupin študentov. Menimo, da je treba v prihodnje več pozornosti nameniti 

promociji in spodbujanju študentov k vključevanju v različne aktivnosti, ki se spreminjajo 

glede na ekoakcijski načrt v posameznem študijskem letu. Ugotovljeno je bilo, da študentje 

določene trajnostno usmerjene aktivnosti prepoznajo, vendar jih kljub temu ne izvajajo ali se 

jih ne udeležujejo. Krnel in S. Naglič (2009) ugotavljata, da se boljše okoljsko znanje 

posameznika ne odraža vedno v njegovem bolj trajnostnem vedenju. Podobno menita tudi 

Jurin in Fortner (2002). Zelena zastava je eden izmed prepoznavnih znakov vključenosti v 

program Ekošola (Ekošola, 2016), a za anketirane študente ta znak ni posebej prepoznaven. 

Menimo, da bi bila potrebna učinkovitejša promocija o vključenosti fakultete v program 

Ekošola, in sicer prek različnih deležnikov, kot so ekoodbor, profesorji in študentski svet PeF. 

Študentje imajo pozitiven odnos do aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa Ekošola, 
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vendar pa si želijo, da bi bili o tem bolje seznanjeni. Predlagamo, da bi obveščanje o 

predvidenih aktivnostih v večji meri potekalo prek profila na Facebooku in spletne strani 

fakultete, saj so to mediji, ki jih študentje pogosto uporabljajo. Ugotovljeno je bilo tudi, da se 

študentje strinjajo z vključenostjo fakultete v program Ekošola, saj se zavedajo, da s tem 

razvijajo pozitiven odnos do okolja. Pozitivna stališča in vrednote ter znanja glede 

trajnostnega razvoja so temeljne za prenos znanja v vzgojno-izobraževalni proces (Erjavšek, 

Kostanjevec in Lovšin Kozina, 2014). Prav tako je bilo ugotovljeno, da študentje v praksi 

pogosto izvajajo določene oblike trajnostno usmerjenega vedenja. Usmerjeni so predvsem k 

ločenemu zbiranju odpadkov, ugašanju luči, zmanjševanju količine odpadkov hrane in 

papirnatih brisač ter k varčevanju z vodo. Opisane aktivnosti se pogosto izvajajo tudi na 

drugih ravneh izobraževanja (osnovna in srednja šola), kar kaže na to, da so spodbude lahko 

uspešne, čeprav ni nujno, da se dosledno izvajajo, saj menimo, da so jih študentje usvajali že 

v celotnem procesu izobraževanja. Študentje pogosto izražajo potrebo po iskanju rešitev, ki so 

povezane z okoljsko tematiko fakultete, a jih je glede na organiziranost študija in 

študentskega življenja težko spodbuditi k aktivnejšemu vključevanju izvajanja načrtovanih 

dejavnosti. 

5. Zaključki 

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo študentje pozitiven odnos do aktivnosti, ki se 

izvajajo v programu Ekošola na PeF UL, vendar pa si želijo, da bi bile te bolj prepoznane. 

Študentje poznajo določene aktivnosti programa Ekošola bolj kot druge, a se pogosto težko 

odločajo za vključevanje v izvajanje posameznih nalog in aktivnosti. Menimo, da je vzrok v 

neustrezni promociji posameznih dejavnosti in pomanjkljivih oblikah spodbujanja večjega 

števila študentov k izvajanju dejavnosti. Študentje PeF bodo kot učitelji pomembni deležniki 

pri oblikovanju trajnostnega vedenja učencev, zato je ključnega pomena, da med študijem 

pridobijo ustrezna znanja in oblikujejo odgovoren odnos do trajnostnega razvoja. Študentom 

je treba ponuditi različne vsebine in dejavnosti, ki jim bodo omogočale formalno in tudi 

neformalno izobraževanje na obravnavanem področju. 
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