1. OSNOVNI PODATKI O IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU IN VSEBINAH
1.1. Trajanje:
Izobraževalni program traja 6 dni (vsak dan ena delavnica), kar znaša 66 šolskih ur, kjer 1 šolska
ura znaša 45 minut. Vsaka izmed delavnic traja 11 šolskih ur. V sklopu izobraževalnega programa
poteka tudi spletno učenje, ki traja 14 šolskih ur. Dve šolski uri sta na prvi delavnici namenjeni
predstavitvi spletne platforme, s pomočjo katere se izvaja spletno učenje kot opora individualnemu
delu za izdelavo individualne in skupinske projektne naloge, 12 šolskih ur pa je namenjenih
spletnemu učenju doma.
POSAMEZNE ENOTE IZOBRAŽEVANJA

ŠT. ŠOLSKIH UR

Vsebina

40

Skupinsko delo in predstavitev spletnega učenja

14

Administracija in odmori

12

Skupno št. ur prisotnosti

66

Spletno učenje, ki poteka doma

12

SKUPAJ

78

1.2. Vsebina:
Izobraževalni program obsega 6 vsebinskih sklopov, ki skupaj trajajo 40 ur.
ŠT. ŠOLSKIH UR

VSEBINSKI SKLOP
Podnebne spremembe: načela, znanstvena razlaga,
zakonodaja, analiza politik

5

Trajnostna energetika (energetska učinkovitost in
obnovljivi viri energije): načela, tehnološki, pravni
vidik, analiza politik

14

Kmetijstvo, prehrana in varovanje tal

5

Mobilnost, promet
načrtovanje

in

regionalno

prostorsko

5

Projektno načrtovanje in vodenje na občinski ravni

5

Ukrepi in strategije prilagajanja na podnebne
spremembe

6

SKUPAJ

40

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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V primerjavi z osnovnim katalogom znanja smo kot slovensko posebnost dodali 2 uri k celotnemu
programu. Za vse vsebinske sklope smo porabili predpisano minimalno število ur, le sklop
Trajnostna energetika (energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije): načela, tehnološki,
pravni vidik, analiza politik je trajal 14 ur (9 dodatnih) in sklop Ukrepi in strategije prilagajanja na
podnebne spremembe, pri katerem je bila dodana ena ura torej skupaj 6 ur.
Programski sklop Trajnostna energetika (energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije): načela,
tehnološki, pravni vidik, analiza politik predstavlja v slovenskih pogojih poseben izziv, saj v
Sloveniji porabimo 54 % več energije na enoto BDP, kot je povprečje EU-27. Poleg energetske
učinkovitosti predstavlja dodaten izziv tudi 27 % energije iz obnovljivih virov kot specifičen cilj do
2020 znotraj EU podnebnega paketa 20-20-20. S tem utemeljujemo povečano število ur namenjeno
temu programskemu stebru tečaja. Te vsebine so tudi razlog za dodatno uro pri poglavju o ukrepih
in strategijah prilagajanja na podnebne spremembe.
1.3. Skupinsko delo in spletno učenje:
Porabljene šolske ure, namenjene tej enoti izobraževalnega programa, se namenijo:
 razlagi vsebine, metod ter poteka individualnega in skupinskega dela, oblikovanje skupin,
 predstavitvi projektnega dela, ki jo pripravi vsaka skupina na koncu izobraževalnega
programa,
 podajanju navodil za uporabo spletne platforme, preko katere poteka kasneje spletno učenje
na domu. Predstavitev spletne platforme poteka prvi dan izvajanja izobraževalnega
programa.
1.4. Administracija
12 šolskih ur je predvidenih za uvodne predstavitve, administracijo, odmore in kosilo na
posameznih delavnicah. Trajanje na posamezni delavnici:
- Uvodna predstavitev (15 minut)
- Dopoldanski in popoldanski odmor (2 X 15 minut)
- Kosilo (45 minut)
1.5. Spletno učenje in priprava individualnih projektnih nalog
Izobraževalni program vključuje spletno učenje, za katerega je predvideno 14 šolskih ur
razpoložljivega časa, od katerega sta dve šolski uri predvideni na prvi delavnici in 12 ur
samostojnega dela na domu. Predstavitev na delavnici obsega uvodni del in konkretno razlago
uporabe naslednjih orodij na spletni platformi:
 Spletni forum, kjer se lahko udeleženci predstavijo, hkrati pa predstavijo primere dobre
prakse ali projektne zasnove v njihovi občini;
 spletno mesto, namenjeno objavi delovnih gradiv, med katere spadajo tako gradiva
predavateljev kot tudi gradiva, ki jih na to spletno stran naložijo udeleženci sami s pomočjo
individualnega ter skupinskega dela;
 spletno mesto, kjer so objavljene novice in opomniki, namenjeni udeležencem;
 spletno mesto, namenjeno objavi kratkih dokumentarnih filmov na temo šestih vsebinskih
sklopov (podnebne spremembe, trajnostna energetika, kmetijstvo, promet, projektno delo);
 šest vsebinskih vprašalnikov v obliki kvizov, ki jih udeleženci izpolnjujejo na posameznih
delavnicah.
Spletno učenje nudi udeležencu močno oporo za pripravo individualne projektne naloge.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
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1.6. Diagram izobraževalnega programa

Izobraževalni program traja 66 šolskih ur, ki jih udeleženec opravi na šestih delavnicah, 12 šolskih
ur pa je predvidenih za individualno delo na domu. Skupno število šolskih ur izobraževalnega
programa znaša 78 ur. Na šestih delavnicah udeleženec obravnava posamezne vsebinske sklope. V
popoldanskem času delavnic se odvija skupinsko delo.
1.7. Učne metode
Katalog znanj vključuje elemente aktivnega učenja, ki izhajajo iz potreb, zmožnosti in izkušenj
udeleženca programa. Udeleženec pri učnem procesu uporablja svoja do sedaj pridobljena znanja in
izkušnje, ki mu predstavljajo osnovo za nadaljnje osvajanje znanja. Z uporabo problemsko
zasnovanih projektnih nalog v okviru skupinskega dela se udeležencu programa omogoči razvijanje
komunikacijskih tehnik, kot so: razprava, spraševanje, učenje s poskusi in napakami in pridobivanje
pogajalskih veščin, ki pripomorejo k učinkovitemu osvajanju znanja kot podlage za učinkovito
delovanje v praksi.
V okviru izobraževalnega programa se bo uporabljalo:
 možgansko nevihto, kjer gre za tehniko, ki jo udeleženci uporabljajo pri skupinskem delu in
predstavlja osnovo za nastavitev problemske projektne naloge;
 miselne vzorce, kjer so besede kot pojmi nanizani okoli ključne ideje, besede kot naslova;
 uporaba spletnih zemljevidov in interaktivne predstavitve nekdanjega Generalnega
sekretarja Organizacije združenih narodov g. Kofija Anana o posledicah podnebnih
sprememb na naravo in družbo;
 igro vlog, kjer udeleženec prevzame vlogo akterja v procesu političnega odločanja in mora
zagovarjati določeno stališče, politiko;
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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 interaktivne kvize, ki udeleženca vodijo skozi posamezne vsebinske sklope in mu pomagajo
utrjevati snov;
 študijo primera, kjer si bodo udeleženci na kraju samem pogledali primer delovanja naprave,
ki uporablja obnovljiv vir energije in tudi primer stavbe, ki zasleduje standarde na področju
energetske učinkovitosti
2. VSEBINA
2.1. Podnebne spremembe: načela, znanstvena razlaga, zakonodaja, analiza politik
Trajanje sklopa

5 šolskih ur

Namen in opis sklopa Namen vsebinskega sklopa je, da udeleženci razumejo osnovna načela
podnebnih sprememb na nacionalni in mednarodni ravni. Spoznati morajo
prizadevanja za zniževanje izpustov toplogrednih plinov, pravni in
politični okvir ter strategije dvigovanja zavesti javnosti tako na nacionalni
kot tudi na EU in na svetovni ravni. Udeleženci se usposobijo za uspešno
uporabo pridobljenih znanj skozi razvijanje in vodenje okoljskih projektov
v njihovem okolju. Vsebino izobraževalnega modula udeleženci spoznajo
tako preko predstavitev in razprave kot tudi preko individualnega in
skupinskega dela. Preko modula imajo udeleženci možnost uporabiti svoja
do sedaj pridobljena znanja, veščine in izkušnje.
Predhodno zahtevano Ni potrebno
znanje, izkušnje
Ključne vsebinske
točke

- znanstvena razlaga podnebja, vremena, razlaga učinka tople grede;
- energetsko-podnebni cilji in smernice EU;
- cilji zmanjševanja toplogrednih plinov na svetovni ravni, (kyotski
protokol in nadaljnji razvoj);
- institucionalni okvir boja proti podnebnim spremembam na svetovni
ravni, (od Ria preko Copenhagna do Durbana);
- nacionalna politika boja proti podnebnim spremembam;
- scenariji Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPPC);
- pomen energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v boju
proti podnebnim spremembam.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Razumeti znanstveno razlago
podnebja in vremena, razumeti
povezavo med podnebjem in
vsebnostjo toplogrednih vplivov v
ozračju, poznati vire izpustov
toplogrednih plinov tako na
nacionalni kot tudi na globalni ravni.

razumevanje razlage posledic podnebnih sprememb,
naravno in človeško pogojenega procesa globalnega
segrevanja in v tej luči tudi razumevanje povezave med
energetskimi viri in izpusti toplogrednih plinov v ozračju;

Razumeti osnovna načela nastanka in
razvoja podnebnih sprememb, razliko
med naravnim in človeško pogojenim
procesom spreminjanja podnebja,
razumeti znanstevo dokazan učinek
tople grede ter poznati tako
potencialne kot tudi dejanske vplive
izpustov toplogrednih vplivov na
globalno segrevanje.

prepoznavanje potenciala za razvijanje in izvajanje akcij za
boj proti podnebnim spremembam v obnovljivih virih
energije, energetski učinkovitosti, trajnostni mobilnosti,
javnem transportu, zelenem javnem naročanju, trajnostnem
kmetijstvu, prostorskem razvoju in v strategijah varovanja
tal;

Poznati zakonodajni okvir, cilje,
prepoznavanje dometa in pomena podnebno-energetske
politike in ukrepe na mednarodni, EU zakonodaje, politik ter njihovega izvajanja na mednarodni,
in nacionalni ravni.
EU in na nacionalni ravni;
Razumeti različne podnebne scenarije predstavitev metodologije in pomena scenarijev za razvoj
in modele, njihove prednosti in
in izvajanje uspešne strategije boja proti podnebnim
slabosti in njihove nadaljnje trende.
spremembam;
Razumeti pomen združevanja
tehničnih, političnih in ekonomskosocialnih ukrepov za boj proti
podnebnim spremembam.

uporabo strategij vključevanja različnih akterjev v
podnebne projekte in izvajanje učinkovitih programov za
ozaveščanje širše javnosti;

Poznati različne metode za
uspešno izvajanje ukrepov omiljenja in prilagoditve na
stabilizacijo in prilagoditev,
podnebne spremembe;
priložnosti in tveganja, poznati
predvidene stroške za ukrepe
omiljenja negativnih posledic in
prilagoditve na podnebne spremembe.
Razumeti osnovne pojme tehnoloških analizo ogljičnega vtisa v občini in sposobnosti za dajanje
posegov v okolje (prednosti, slabosti), predlogov za bolj učinkovite ukrepe za zmanjšanje
njihov ogljični vtis.
izpustov toplogrednih vplivov v ozračje.
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2.2. Trajnostna energetika: obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost
Trajanje sklopa

14 šolskih ur

Namen in opis sklopa Namen vsebinskega sklopa je zagotoviti prepoznavanje EU in
nacionalnega zakonodajnega okvirja, nacionalnih in občinskih programov
za spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, kot
tudi že uspešno izvedenih ukrepov za dvig ozaveščenosti javnosti.
Poznavanje naštetega je pogoj za uspešno razvijanje in izvajanje projektov
na tem področju v njihovi lokalni skupnosti. Udeleženci spoznavajo
vsebino tega modula preko strokovnih predstavitev, skupinskih razprav in
spletnega učenja. Primeri dobre prakse bodo predstavljeni s pomočjo študij
primerov (»case studies«) in strokovnih ekskurzij. Udeleženci modula
imajo možnost uporabiti in še dodatno razviti njihove ključne kompetence
v komunikaciji, argumentaciji, problemsko zasnovanem razmišljanju z
iskanjem učinkovitih ukrepov za dvig potenciala energetske učinkovitosti
in obnovljivih virov energije v njihovem okolju.
Predhodno zahtevano Poznavanje vsebine vsebinskega sklopa št. 1: Podnebne spremembe:
znanje, izkušnje
načela, znanstvena razlaga, zakonodaja, analiza politik.
Ključne vsebinske
točke

- Cilji in smernice EU na področju obnovljivih virov energije in energetske
učinkovitosti;
- Nacionalni program za energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije
in zmanjšanje toplogrednih plinov – njihovi standardi, izvajanje;
- delovanje vladnih teles in drugih javnih institucij na tem področju;
- ukrepi in aktivnosti ozaveščanja javnosti na lokalni ravni o prednostih
trajnostnega ravnanja, obnašanja;
- tehnologije obnovljivih virov energije;
- proizvodnja in ponudba električne energije iz obnovljivih virov energije;
- trajnostne gradnje stavb – energetska učinkovitost v stavbah;
- ogrevanje in oskrba z vodo v javnih objektih;
- javna razsvetljava;
- javno-zasebno partnerstvo pri gradnji trajnostnoenergetskih rešitev;
- mreženja akterjev v prid iskanju, razvijanju trajnostnoenergetskih rešitev;
- sheme finančnih spodbud, kreditov, pomoči za individualne investitorje
in za občine;
- izgradnja svetovalnih pisarn na občinski ravni;
- predstavitev primerov dobrih praks v občinah.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Poznati različne tehnologije
obnovljivih virov energije in
tehnološke ukrepe za energetsko
učinkovitost v stavbah.

razlago prednosti tehnologij obnovljivih virov energije ,
ukrepov za dosego večje energetske učinkovitosti in
ukrepov za varčevanje z energijo;

Poznati zakonodajni okvir, politike na prepoznavanje dometa EU in nacionalne zakonodaje na
področju obnovljivih virov energije in področju obnovljivih virov energije in energetske
energetske učinkovitosti na EU in na učinkovitosti tako na EU kot tudi na nacionalni ravni;
nacionalni ravni.
Razumeti pomen zelenega javnega
naročanja za izvajanje politik
trajnostnega razvoja v lokalnem
okolju.

izvajanje razpisov zelenega javnega naročanja na občinski
ravni;

Poznati tehnologije pridobivanja
električne energije iz obnovljivih
virov energije, njihove prednosti in
slabosti.

prepoznavanje pomena pridobivanja električne energije iz
obnovljivih virov energije za varnost, zanesljivost oskrbe z
energijo na lokalni ravni.

Poznati različne ukrepe za
spreminjanje potrošnikovega vedenja,
ravnanja v prid trajnostni potrošnji,
uporabi energetsko učinkovitih naprav
v stanovanjih in varčevanju z energijo.

prepoznavanje
pomena
potenciala
spreminjanja
potrošnikovih navad in njegove pripravljenosti za vgradnjo
trajnostnoenergetskih rešitev v stanovanju za zmanjšanje
izpustov toplogrednih plinov v lokalnem okolju;

Prepoznati pomen mreženja med
akterji tako na nacionalni ikot tudi na
lokalni ravni, pomen izmenjave
informacij, pomen sklepanja
projektnih konzorcijev za izpeljavo
investicij v trajnostno energetiko.

uporabo strategij mreženja pri vključitvi ključnih akterjev
za izvajanje projektov na področju trajnostne energetike in
potrošnje v svojem lokalnem okolju;

Spoznati oblike finančnih spodbud za predstavitev oblik finančnih spodbud akterjem na lokalni
naložbe v trajnostne rešitve.
ravni in vključitev finančnih spodbud v konkretne
projekte;
Prepoznati pomen združevanja znanj razvijanje in izvajanje projektov na področju trajnostne
na področju tehnologije, ekonomije in energije in potrošnje, ki vključujejo tehnološke,
ozaveščanja.
ekonomske in socialne vidike;
Poznati vsaj nekaj primerov dobrih
praks na občinski ravni.

smiselno vključitev predstavitev primerov dobrih praks v
izvajanje projektov v svojem lokalnem okolju.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
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2.3. Kmetijstvo, prehrana in varovanje tal
Trajanje sklopa

5 šolskih ur

Namen in opis sklopa Namen vsebinskega sklopa je, da udeleženci razumejo osnovna načela
zaščite tal in povezavo med podnebnimi spremembami ter kmetijsko
dejavnostjo. Udeleženci morajo prepoznati potencial in tveganja, povezana
z biogorivi, hkrati pa morajo pridobiti potrebno znanje za uspešno
izvajanje zelenega javnega naročanja, ki v primeru uvoza iz držav v
razvoju zasleduje načela pravične trgovine. Udeleženci osvajajo znanja s
tega področja preko strokovnih predstavitev, skupinskih razprav, in
spletnega učenja. Osnovna načela lahko dodatno osvojijo preko strokovnih
ogledov in preko predstavitve primerov dobrih praks v EU, na nacionalni
ali na lokalni, občinski ravni. Modul ponuja udeležencem možnost za
uporabo njihovega predhodno pridobljenega znanja in kompetenc iz
komuniciranja, argumentacije ter problemsko zasnovanega mišljenja na
področju kmetijstva, prehrane in varovanja tal.
Predhodno zahtevano Poznavanje vsebine vsebinskega sklopa št. 1: Podnebne spremembe:
znanje, izkušnje
načela, znanstvena razlaga, zakonodaja, analiza politik.
Ključne
točke

vsebinske - povezava med varovanjem tal in podnebnimi spremembami;
- vrste tal, naravne funkcije, sestava humusa;
- kompost, funkcije in prednosti;
- kmetijstvo, izpusti toplogrednih plinov in raba energije;
- umetna in naravna (organska) gnojila;
- vzrejanje živine, okolju prijazne rešitve;
- trendi v izrabi tal;
- zeleno in pravično javno naročanje na nacionalni in na občinski ravni,
zakonodajni okvir in naloge občinskih oblasti;
- svetovna proizvodnja hrane, trendi;
- ekološko kmetijstvo, prednosti, priložnosti, tveganja, označevanje
ekoloških živil;
- načela pravične trgovine;
- ogljični odtis kmetijskih proizvodov;
- biogoriva, potencial, tveganja, EU in nacionalna zakonodaja, akcijski
načrt.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Poznati Evropsko zavezništvo za
zaščito tal in za podnebje

iskanje programov za zaščito tal in ekološko pridelavo v
lokalnem okolju in na nacionalni ravni, navezovanje stikov z
relevantnimi akterji na občinski ravni, dvigovanje zavesti
glede pomena rabe tal in trajnostnega kmetijstva;

Razumeti povezavo med podnebjem razlago pomena zaščite tal in boja proti podnebnim
in zaščito tal
spremembam na mednarodni, EU, nacionalni in na lokalni
ravni;
Poznati različne tipe in sestave tal,
razumevanje pomena trajnostne izrabe tal in premišljenega,
naravne funkcije zemlje, sestavo
uravnoteženega prostorskega planiranja za nastavitev in
humusa, vzrejanja živine na okolju izvrševanje okolju prijaznih programov na lokalni ravni;
prijazen način, poznati problematiko
pretirane pozidave najboljših
kmetijskih zemljišč oziroma
neprimerne izrabe tal in poznati
primerne ukrepe za reševanje te
problematike.
Poznati zakonodajni okvir zelenega razvijanje priporočil, akcijskih načrtov in programov za
javnega naročanja, ki upošteva
zeleno javno naročanje ter njihovo izvrševanje v njegovem
načela pravične trgovine in naloge
lokalnem okolju;
občinskih oblasti. Poznati
ekonomske in socialne ovire, ki
obstajajo pri izvrševanju zakonodaje
na področju zelenega javnega
naročanja in iskati rešitve.
Razumeti načela pravične trgovine,
poznati geografske regije izvoznice
produktov, ki so predmet pravične
trgovine, poznati delovne razmere
delavcev in model pravične
trgovine;

učinkovito razlago odvisnosti med proizvodnjo hrane v
državah v razvoju in potrošnjo v razvitem svetu. Udeleženec
mora biti sposoben razložiti delovne pogoje delavcev v
državah v razvoju, hkrati pa mora biti sposoben v
komunikaciji z nosilci političnega odločanja v občini dajati
predloge za nastavitev programov zelenega javnega
naročanja, ki upoštevajo tudi načela pravične trgovine;

Poznati problematiko izpustov
toplogrednih plinov in rabo energije,
ki nastane v kmetijski pridelavi
hrane.

razlago povezave med pridelavo hrane in porabo energije v
kmetijskem sektorju, presojo ogljičnega vtisa živil in na tej
podlagi razviti sposobnosti za izdelavo in izvrševanje
priporočil ter programov zmanjševanja porabe energije in
izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu na občinski ravni.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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2.4. Mobilnost, promet in regionalno prostorsko načrtovanje
Trajanje sklopa

5 šolskih ur

Namen in opis sklopa Namen vsebinskega sklopa je, da udeleženci razumejo vplive izpustov
toplogrednih vplivov v prometu in vplive regionalnega ter lokalnega
prostorskega planiranja na podnebne spremembe. Udeleženci morajo biti
sposobni razvijati strategije reševanja prometne problematike v njihovi
regiji in se naučiti, kako se lahko s praktičnimi ukrepi na področju
regionalnega prometa zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. Poznati
morajo tehnike spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti in trajnostnega
regionalnega prostorskega planiranja.
Osvajanje znanj in kompetenc poteka preko strokovnih predstavitev,
skupinskih razprav, in spletnega učenja. Dodatno poznavanje obravnavaane
teme lahko osvojijo preko strokovnih ogledov in preko predstavitve
primerov dobrih praks v EU, na nacionalni ali na lokalni, občinski ravni. V
ta namen se spodbuja izmenjava izkušenj med udeleženci pri izvajanju
uspešnih programov v preteklosti. Modul ponuja udeležencem možnost za
uporabo njihovega predhodno pridobljenega znanja in kompetenc
Predhodno zahtevano Poznavanje vsebine vsebinskega sklopa št. 1: Podnebne spremembe:
znanje, izkušnje
načela, znanstvena razlaga, zakonodaja, analiza politik.
Ključne
točke

vsebinske - znanstvena razlaga vplivov izpustov toplogrednih plinov iz prometa na
podnebne spremembe in zdravje ljudi,
- statistični podatki, razlaga pojma »modal split« ali »modal share«;
- trajnostna mobilnost, tehnični, finančni vidiki;
- urbano in regionalno prostorsko načrtovanje ter njuni vplivi na promet in
povpraševanje po energiji;
- socialni vidiki prometnega načrtovanja;
- razvojne možnosti občin za načrtovanje in izvrševanje strategij
zniževanja izpustov toplogrednih plinov v prometnem sektorju,
spodbujanja trajnostne mobilnosti in trajnostnega prostorskega
načrtovanja.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Razumeti znanstveno ozadje
posledic izpustov toplogrednih
vplivov na podnebje in poznati
osnovne statistične podatke, ki se
navezujejo na promet.

razlago vplivov izpustov toplogrednih plinov iz prometnega
sektorja na podnebje in zdravje ljudi ter sposobnosti za
uporabo statističnih podatkov v namene vodenja projektov
na tem področju;

Razumeti osnovne pojme, ki se
razlago različnih pojmov, povezanih s prometom, kot npr.
navezujejo na promet: »modal split« trajnostna mobilnost, »modal split« ali »modal share«;
ali tudi »modal share«, oblike
mobilnosti, trajnostni transport.
Razumeti povezavo med
prepoznavanje pozitivnih učinkov spodbujanja trajnostnih
izvrševanjem strategij za dvig
oblik mobilnosti in za razlago teh učinkov lokalnim
trajnostne mobilnosti in zniževanjem nosilcem političnega odločanja;
izpustov toplogrednih plinov.
Razumeti osnovna načela urbanega
in regionalnega prostorskega
planiranja in njunih vplivov na
promet in porabo energije.

prepoznavanje povezave med izrabo tal in povečanjem rabe
energije, poznavanje učinkov različnih shem stanovanjskih
kompleksov na promet, porabo energije in na druge stroške
občine ter sposobnosti za razvijanje trajnostnih rešitev pri
gradnji stanovanjskih kompleksov;

Razumeti socialne vidike
načrtovanja prometa.

razlago vplivov prometne ureditve in prometnega
načrtovanja na različne družbene skupine, razvijanje
pojmov, ki vključujejo vse družbene skupine;

Poznati možnosti razvoja in
Vključevanje pomembnih akterjev v razvijanje strategij na
izvrševanja strategij trajnostne
področju trajnostne mobilnosti ter trajnostnega prostorskega
mobilnosti za zmanjševanje izpustov načrtovanja in njihovo uspešno izvajanje na lokalni ravni.
toplogrednih plinov iz prometnega
sektorja.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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2.5. Projektno načrtovanje in vodenje na občinski ravni
Trajanje sklopa

5 šolskih ur

Namen in opis sklopa S pomočjo znanja, pridobljenega na tem vsebinskem sklopu, bodo
udeleženci lahko v njihovem okolju razvijali, načrtovali in izpeljali
projekte s področja omiljenja podnebnih sprememb oziroma prilagoditve
nanje in sicer: obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, trajnostna
raba tal, mobilnost, prostorsko načrtovanje). Udeleženci bodo spoznali
nekaj novih prvin trženja, psihologije komunikacij, strategij dvigovanja
zavesti prebivalstva, strategij komunikacije z mediji (PR aktivnosti) z
močnim poudarkom na njihovi občinski ravni.
Znanje in kompetence, ki se navezujejo na ta modul, udeleženci
pridobivajo s pomočjo strokovnih predstavitev, skupinskih razprav,
izmenjave primerov dobrih praks, individualnih in skupinskih aktivnosti
na samem izobraževanju (izdelava projektne naloge) ter s pomočjo
spletnega učenja.
Predhodno zahtevano Poznavanje vsebine sklopa št. 1: Podnebne spremembe: načela, znanstvena
znanje, izkušnje
razlaga, zakonodaja, analiza politik.
Ključne vsebinske
točke

- Osnove projektnega vodenja (projekt, poslovni načrt, projektni nameni,
cilji, ciljne skupine, projektni koraki, projektni mejniki, proračun,
financiranje projektov;
- vključevanje akterjev;
- dejavniki tveganja, uspehov in napak;
- predhodna projektna raziskava lokalnega okolja, pričakovanj, obnašanja
akterjev;
- načela trženja, motivi in potrebe, ozaveščanje in komunikacija;
- strategije odnosov z mediji (PR aktivnosti), strategije argumentiranja;
- narava oglasov;
- moralne norme in drugi faktorji vpliva na dvigovanje zavesti
prebivalstva;
- obnašanje, vedenje, potrošniške navade, življenjski stil prebivalstva;
- strategije mreženja;
- poznavanje metodologije, poznane kot PDCA: planiraj (»Plan«), izvedi
(»Do«), preveri (»Check«), ukrepaj (»Act«).

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Poznavanje projektnega razvijanja,
načrtovanja na občinski ravni.

identifikacijo potreb, povpraševanja po projektih varovanja
podnebja na lokalni ravni in za razvijanje novih projektov s
tega področja;

Poznavanje vodenja, izvajanja
projektov na občinski ravni.

uspešno izpeljavo projektov v lokalnem okolju na različnih
področjih varovanja podnebja;

Razumeti načela trženja, odnosov z
mediji, odnosov z javnostjo na
področju varovanja podnebja na
lokalni ravni.

prepoznavati domet strategij varovanja okolja in izbira
primernih orodij za izpeljavo v praksi.

Razumeti in uporabljati
metodologijo, poznano kot PDCA:
planiraj (»Plan«), izvedi (»Do«),
preveri (»Check«), ukrepaj (»Act«).

uspešno vključevanje različnih akterjev v občinah in njihovo
identifikacijo s trajnostnimi ravnanji, obnašanjem.
Udeleženci bodo sposobni opazovanja, preverjanja uspeha
vključevanja akterjev, preverjanja njihovega zadovoljstva,
popravljanja pomanjkljivosti, ki se pri tem pojavijo.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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2.6. Ukrepi in strategije prilagajanja na podnebne spremembe
Trajanje sklopa

5 šolskih ur

Namen in opis sklopa Namen vsebinskega sklopa je zagotoviti razumevanje udeležencev
učinkov podnebnih sprememb na nacionalni in na mednarodni ravni.
Udeleženci bodo spoznali vplive podnebnih sprememb na svetovno
gospodarstvo, migracijske tokove, se seznanili s pojmom podnebne
ranljivosti in načeli razvijanja strategij prilagajanja na podnebne
spremembe. Proces usvajanja snovi bo potekal preko strokovnih
predstavitev, skupinskih razprav in skupinskega dela. Splošna načela bodo
nazorno prikazana preko predstavitve primerov dobrih praks in preko
strokovnih ogledov. Udeleženci bodo tekom izvajanja izobraževanja
nadgradili kompetence s področja komunikacije in tematskega
problemskega pristopa.
Predhodno zahtevano Poznavanje vsebine sklopa št. 1: Podnebne spremembe: načela, znanstvena
znanje, izkušnje
razlaga, zakonodaja, analiza politik.
Ključne vsebinske
točke

- Ekonomska in podnebna znanost, konflikt med preskrbo z energijo
(nafta, zemeljski plin) in zagotavljanjem stabilnih cen, konflikt med
ekonomskimi interesi in grožnjo podnebnih sprememb, EU energetska
kriza, ekonomske posledice podnebnih sprememb, ekonomija in globalna
podnebna politika (Konferenca v Riu 1992, kyotski protokol 1997,
Koebenhavn 2009, Durban 2011, Rio 2012), svetovna rast prebivalstva,
migracije, neenakosti v dohodku,
- EU podnebno-energetski paket in trgovanje s CO2 kuponi;;
- ranljivost okolja in prilagajanje na podnebne spremembe na nacionalni in
na lokalni ravni;
- pojem ogljičnega vtisa, odpiranje zelenih iniciativ v šolstvu (Ekošola), v
poslovnem svetu (Zelene pisarne);
- finančne spodbude za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na
nacionalni in na lokalni ravni.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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Ključne kompetence in rezultati učnega procesa
Ključne kompetence

Rezultati učnega procesa
Praksa udeleženca mora po koncu izobraževanja potrditi
njegove sposobnosti za...

Razumeti osnovna načela
ekonomike in njihovo uporabnost pri
raziskovanju ekonomsko-socialnih
učinkov podnebnih sprememb.
Razumeti razkorak med
ekonomskimi interesi in grožnjo
podnebnih sprememb, razumeti EU
energetsko krizo, globalno in
nacionalno podnebno politiko.

argumentiranje in vodenje razprav v lokalnem okolju glede
podnebnih strategij na globalni, EU, nacionalni in lokalni
ravni, razumevanje in razlago pojma »nizkoogljične
družbe«, smiselno razlago in praktično uporabo primerov
dobre prakse v svoje lokalno okolje.

Poznati domet in kriterije strategij
prilagajanja na podnebne
spremembe v različnih sektorjih kot
npr.: oskrba z vodo, kmetijstvo,
transport, infrastruktura, izraba tal,
prostorsko načrtovanje in ogrevanje.

načrtovanje strategij prilagajanja na podnebne spremembe
na občinski ravni, iskanje in povezovanje akterjev,
partnerjev za izvajanje projektov s področja varovanja
podnebja.

Poznati ozadje in zakonodajni okvir Razlago, vodenje razprave, kritično presojanje o trgovanju z
trgovanja s CO2 kuponi,
izpusti CO2.
Poznati Evropsko podnebno zvezo
in druge mreže, namenjene
varovanju podnebja.

Povezovanje nosilcev političnega odločanja na lokalnem
nivoju in njihovo vključitev v večje mreže na EU ali na
globalni ravni.

Poznati nacionalne in lokalne
strategije, podporne sheme,
namenjene izvajanju ukrepov za
varovanje podnebja.

uporabo nacionalnih in regionalnih strategij pri
vzpostavljanju ukrepov za varovanje podnebja na lokalni
ravni, uporabo finančnih spodbud in drugih oblik
financiranja projektov na lokalni ravni.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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3. SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO DELO
3.1. Skupinsko delo
Na prvi delavnici bo izvajalec izobraževalnega programa udeležencem predstavil vsebino in potek
skupinskega dela. Izvajalec bo predstavil tri tematske sklope skupinskega dela, nato pa se bodo
udeleženci razdelili na več skupin, kjer eno skupino sestavljajo 3 ali 4 udeleženci. Na vseh
delavnicah je ob koncu predstavitev in ogledov primerov dobrih praks na voljo čas za skupinsko
delo, kjer si udeleženci v posamezni skupini med seboj izmenjajo ideje in skupaj zasnujejo ter
napišejo projektno nalogo, v kateri obravnavajo posamezen vsebinski sklop. Zaželeno je, da člane
posamezne skupine sestavljajo udeleženci, ki prihajajo iz iste geografske regije, s čimer se omogoči
regionalno povezovanje. Namen skupinskega dela je udeležencem omogočiti poglobitev in
razširitev znanja, pridobljenega s pomočjo strokovnih predstavitev in ogledov dobrih praks na
rednem delu izobraževalnega programa. Udeleženci imajo možnost, da se o dodeljenem vsebinskem
sklopu znotraj skupine med seboj pogovorijo, skupaj pripravijo zasnovo projektne naloge in v njej
izdelajo konkretne rešitve na zastavljen problem, ki je prisoten v njihovem lokalnem okolju. Z
delom v skupini se udeleženci učijo dodeljevanja zadolžitev, koordinacije in skupnega reševanja
izbrane problematike. Plod skupinskega dela je projektna naloga, ki jo skupine predstavijo na zadnji
delavnici izobraževalnega programa. Vse predstavitve bo nato izvajalec naložil na spletno stran. Vsi
udeleženci programa bodo lahko dostopali do predstavitev posameznih skupin in si jih naložili s
spleta.
Število udeležencev na skupino: 3 – 4.
Število razpisanih vsebinskih sklopov kot predmet projektne naloge: 3.
Rezultati: predstavljeni bodo na modulu 3 v petem in šestem dnevu izobraževalnega programa.
Skupine bodo predstavile rezultate projektne naloge, kjer bo moral vsak izmed udeležencev
posamezne skupine predstaviti del skupne naloge. Vsaka skupina ima na voljo 45 minut časa za
predstavitev; (okoli 15 minut na posameznega udeleženca).
Razpisani vsebinski sklopi projektnih nalog:
1) »Podnebju prijazna občina«
Opis splošnega stanja v občini na področju mobilnosti, energije, industrije, trgovskega sektorja
kmetijstva, javnega naročanja, urbanega in regionalnega prostorskega načrtovanja. Navedba
posameznih ukrepov, ki jih mora občina izvesti, da postane podnebju prijazna občina. Obdelava
korakov, s pomočjo katerih bi dosegli zaželeni cilj, kakšne prednosti to prinaša občini in možne
ovire pri zastavljeni usmeritvi.
2) »Motivacija občanov za dvig energetske učinkovitosti v občini«
Splošno stanje na področju energetske učinkovitosti stavb, naprav v stavbah, javne razsvetljave,
transporta v občini. Izdelava seznama ukrepov za dvig motivacije občanov v smeri večje
energetske učinkovitosti, ki vključuje varčevanje z energijo.
3) »Ukrepi za varovanje podnebja v občini«
Izdelava seznama prioritet, ki so predmet konkretnih aktivnosti v občini. Vsako prioriteto je treba
obrazložiti na podlagi kriterijev kot so: faktor učinkovitosti, izvedljivosti, dolgoročnosti, potencial
prenosa primerov dobrih praks na druge občine. V nalogi morajo biti obdelani vsi ukrepi za
omiljenje in prilagajanje na podnebne spremembe na občinski ravni in ki so bili predmet obravnave
izobraževalnega programa
.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

16

3.2. Individualno delo:
Vsak izmed udeležencev mora poleg aktivnosti v skupini izdelati še individualno projektno nalogo,
ki jo odda v času trajanja izobraževalnega programa. Naloga mora biti oddana pred začetkom
izvajanja tretjega modula izobraževalnega programa. Nalogo pregledajo strokovnjaki, ki jih za to
določi izvajalec programa in glede naloge podajo svoje mnenje. Če ocenijo, da je naloga
pomanjkljiva, pozovejo avtorja k dopolnitvam. Vse individualne projektne naloge bodo objavljene
na spletni strani in prosto dostopne udeležencem programa.
Vsebina individualnega dela:
Opis sodobnih izzivov in učinkovitih odgovorov nanje na področju varovanja podnebja na primeru
občine, iz katere udeleženec izhaja.
Sestava individualne projektne naloge:
1) naslov;
2) občina, v kateri se bi v nalogi predlagan projekt lahko izvajal;
3) na katere izzive odgovarja projekt; utemeljitev koristnosti projekta;
4) Namen, cilj projekta, kaj se želi doseči s projektom, kaj so vidni in preverljivi rezultati
projekta;
5) katere ciljne skupine naslavlja projekt, motivacija teh skupin, kako pritegniti k projektu
skupine z različnimi interesi;
6) kadrovski in finančni viri, potrebni za izvedbo projekta;
7) časovni okvir in časovni mejniki projekta;
8) ovire za izpeljavo projekta, strategija njihovega obvladovanja;
9) potencial praktične izpeljave projekta v občini.
Smernice izdelave individualne projektne naloge:
1) naslovna stran s poimenovanjem izobraževalnega programa, naslovom projektne naloge,
imenom in priimkom avtorja, datumom in krajem izdelave;
2) obseg: 8 strani;
3) pisava: Arial 11, 1,5 razmika med vrsticami;
4) citati: skladno z univerzitetnimi pravili izdelave diplomskih, magistrskih, doktorskih nalog;
5) oddaja naloge: preko elektronske pošte pred začetkom izvajanja modula 3.

4. PRIDOBITEV POTRDILA
Po uspešno opravljenem zagovoru individualnih in skupinskih projektnih nalog pridobijo
udeleženci potrdila o opravljenem usposabljanju za organizatorja podnebnega varstva. Podelitev
potrdil poteka ob prisotnosti visokih predstavnikov občine ter strokovnjakov.
Slovenski E-Forum je izvedel izobraževalni tečaj v obliki treh dvodnevnih modulov in z dodatnim
dnevom, ki je bil namenjen slavnostni podelitve potrdil. Za ta ločen dan smo se odločili zaradi tega,
da bi se udeleženci srečali z Evropskim komisarjem za okolje, dr. Janezom Potočnikom. Podelitev v
okviru dogodka »Trajnostni razvoj je pot k Zeleni Sloveniji« je potekala pred številčno (preko 100
udeležencev) in raznoliko publiko, v kateri so bili tudi župani, strokovnjaki in uradniki. Dogodek je
požel bistveno večjo medijsko pozornost, kot bi jo samostojna podelitev priznanj.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in
v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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