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UVOD

Sodobna družba je izjemno zahtevna. Kot posamezniki potrebujemo zavetje, hrano, vodo, var-
nost, kot družba pa med drugim tudi zdravstvo, izobraževanje, socialno varstvo, kulturo, dobro 
gospodarstvo, infrastrukturo, energijo, odlagališča odpadkov ipd. Naša bivališča, trgovine, šole, 
restavracije, kina, gledališča, podjetja, elektrarne in tovarne zahtevajo svoj prostor. Za gibanje 
med njimi potrebujemo ceste, poti, železniške tire, pristanišča in letališča. Tudi hrano je treba 
nekje pridelovati. Če bi bilo vse organizirano zgolj na individualni ravni, bi hitro prišlo do kon-
flikta potreb in želja posameznikov. Prav tako gospodarjenje s prostorom ne more in ne sme biti 
prepuščeno zakonitostim prostega trga, ker ne zagotavlja zadovoljevanja potreb vseh, ustrezne 
kakovosti in reda. Nad tovrstnimi procesi mora bdeti država, in sicer prek sistema trajnostno na-
ravnanega načrtovanja.  Načrtovanje je tudi politično dejanje, saj vse razvojne odločitve sprejme-
jo politiki, mi kot posamezniki in kot sestavni del družbe pa se moramo odgovorno in tvorno vanj 
vključevati. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj iščeta načine, kako državljane pripraviti za 
soočenje z izzivi sedanjosti in prihodnosti, nosilce odločanja pa za odgovorno vodenje sveta.

 »Prihodnost je bolje ustvarjati, kot pa jo napovedovati.”
Alan Kay
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Kaj je trajnostni razvoj 

Naši predniki so spoštovali naravo in s svojim življenjskim prostorom ravnali nadvse razumno 
ter odgovorno. Zaradi nizke stopnje tehnološkega razvoja njihovi posegi nikoli niso pretrgali 
naravnih procesov, ampak so z njimi ustvarili stabilen in harmoničen prostorski vzorec. Njihovo 
bivanje je bilo povsem uravnovešeno z naravnim tokom življenja. Gospodarski razvoj, zlasti in-
dustrializacija, pa je sprožil proces, ki postaja vse očitnejši. Človek vse globlje in intenzivneje 
posega v delovanje našega planeta. Krivde ne gre pripisati le stopnji tehnološkega razvoja, ki to 
omogoča, ampak in predvsem spremenjenemu odnosu človeka do svojega okolja. 

Takšno človekovo delovanje dolgoročno nima nobene perspektive. Tudi v gospodarstvu, v imenu 
katerega je človek marsikaj poskušal doseči,  se kažejo globoke razpoke. Stanje na področju 
družbe in okolja pa je resnično skrb vzbujajoče. Že pred desetletji se je pokazala potreba po 
spremembah v človekovem načinu življenja in njegovem delovanju ter po oblikovanju novih 
strategij razvoja. Trajnostni razvoj je odgovor na nove ideje. Mnogi ga razumejo kot čudežno 
formulo, ki bo dolgoročno rešila nakopičene probleme človeštva. Pot do udejanjanja idej traj-
nostnega razvoja je zelo dolga, odvisna pa je predvsem od stopnje gospodarske razvitosti, 
družbenega razvoja, političnega sistema posamezne države in ozaveščenosti ter izobraženosti 
njenih prebivalcev. Trajnostni razvoj je paradigma novega časa in v prvi vrsti zahteva spremen-
jene ali povsem nove vzorce mišljenja in vedenja strokovnjakov, ki načrtujejo prihodnji razvoj, 
odgovornih, ki sprejemajo in udejanjajo odločitve, ter prebivalcev, ki s svojimi vsakodnevnimi 
navadami, razvadami in dejanji vplivajo na načrtovanje prihodnjega gospodarskega, družbenega 
in prostorskega razvoja. 

V strokovnih krogih se je izraz sustainability, po slovensko trajnostnost pojavil leta 1980 
v podnaslovu poročila Mednarodnega združenja za varstvo narave in naravnih virov. Prvotno 
ozko razumevanje izraza v smislu zaščite oz. varovanja naravnega okolja se je pozneje razširilo 
še na področje gospodarskega in socialnega razvoja. Danes se načelo trajnostnosti pojmuje 
večplastno: stebri trajnostnosti so okolje, družba in gospodarstvo. Ta tridimenzionalnost nam 
sporoča, da se napredka ne da meriti le z ekonomskimi kazalci, saj je njihova rast lahko pove-
zana s povečanjem socialne neenakosti, slabšanjem kakovosti okolja in z izčrpavanjem naravnih 
virov. Trajnostni razvoj je torej niz dejavnosti, ki naj bi trajno izboljšale razmere za človeštvo, 
pri čemer naj bi razvoj enega področja ne ogrozil drugih dveh področij. Vsebinsko dopolnilo 
vključitve medgeneracijske odgovornosti je pomembno predvsem z etičnega vidika. Svetovna 
komisija za okolje in razvoj pri Organizaciji združenih narodov, ki jo je vodila norveška političarka 
Gro Harlem Brundtland, je trajnostni razvoj v poročilu leta 1987 opredelila kot: »... obliko razvoja 
ali napredka, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozili zado-
voljevanje potreb prihodnjih generacij.«

Princip trajnostnega razvoja od nas kot posameznikov in kot dela družbe terja, da razmišljamo o 
svojem načinu življenja, o posledicah svojih dejanj v luči razvoja, družbenega napredka in stanja 
okolja ter oblikujemo rešitve. Pri tem ne razmišljamo zgolj o ustvarjanju kakovostnejšega življenja 
za nas, ampak tudi o možnostih in priložnostih prihajajočih generacij. 

Kot vsak razvoj je tudi trajnostni razvoj neizbežno povezan z določeno mero konfliktov. V primeru 
trajnostnega razvoja smo priča tako konfliktu virov, ki je posledica usklajevanja celostne gospo-
darske rasti in učinkovitosti na eni strani ter varstva okolja na drugi strani, kot tudi konfliktu last-
nine, ki izhaja iz soočenja gospodarske rasti in učinkovitosti na eni strani ter socialne pravičnosti, 
ekonomskih možnosti in enakosti plač na drugi strani. Le družba, ki zna preseči konfliktnost 
stanja, je na poti trajnostnega razvoja. 
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Posameznik in trije stebri trajnostnega razvoja

 Trajnostni razvoj – konflikt 
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Problem razumevanja trajnostnega razvoja je v podpiranju neskončnega, na količinski rasti 
zasnovanega razvoja, ki ni mogoč (narava ga namreč v svoji evoluciji ne pozna), zato se 
teorija tako zasnovanega trajnostenega razvoja do danes ni uresničila. Celo nasprotno, 
stanje vseh podsistemov na planetu se je poslabšalo. Prav vse države imajo težave z brez-
poselnostjo, propadanjem ekosistemov, pomanjkanjem naravnih virov in boleznimi, lakoto 
ter vojnami, ki so posledica krize vrednot (pomanjkanje vrednot je izzvalo navedene prob-
leme). Stanje danes kaže, da se zavedenje trajnosti zaradi pomanjkanja naravnih virov in 
naraščanja števila ljudi na planetu Zemlji šele začenja. Namreč večina držav in tudi Slovenija 
se nahajajo sedaj šele v zelo šibki trajnostj, le redke države so v fazi zaznavne trajnosti, kjer 
že uresničujejo celovite pristope v smeri samooskrbnosti in čezsektorskega sodelovanja. 

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev vseh štirih faz trajnosti, od a) kjer je narava še vedno 
razumljena kot osnova za izkoriščanje do d), kjer je način življenja skladen z naravo in je 
narava vrednota:

a)  kontrola onesnaževanja (narava je uporabna vrednost za izkoriščanje, produkcijo selijo 
k zakonsko manj reguliranim lokacijam, prevladuje kapitalno intenzivna tehnologija). To 
stanje imenujemo zelo šibka trajnost;

b)  naravni kapital se zamenjuje z ustvarjenim, skromne so iniciative k lokalni ekonomiji, 
pristopa se k reševanju onesnaževanja na izvoru. To stanje imenujemo šibka trajnost;

c)  ohranjanje naravnega kapitala, princip previdnosti in kvalitativni razvoj v smeri nemateri-
alnih dobrin, okrepljena lokalna ekonomija, sodelovanje javnosti, integracija okoljskih načel 
v sektorske politike in odprtost do alternativ. To stanje imenujemo močna trajnost;

d)  idealni ekocentrični model (narava je vrednota sama po sebi, biofizikalno uravnotežen 
razvoj, naravnih virov ni mogoče nadomestiti, zadovoljevanje potreb, ne želja, bioregio-
nalizem, razširjena lokalna samozadostnost, pristop od spodaj navzgor, prioriteta okoljski 
politiki in ekološka modernizacija proizvodnje in zelene tehnologije).

Slovenija je v stanju a.

Neuresničevanje trajnosti ima globoke korenine. V OECD si poenostavljeno predstavljajo tra-
jnostni razvoj, saj naj bi bil le podpora ekonomskemu sodelovanju in razvoju. V njihovih pred-
stavah so družbeni in ekološki vidiki samo podporni dejavniki gospodarske konkurenčnosti. 
Trajnostni razvoj torej vladajočo dogmo o prednostnem gospodarskem napredku samo na 
zunaj kaže bolj sprejemljivo, zato da lahko ta v svojih temeljih še naprej ostaja enostranska. 
Zeleni razvoj je le imperativ manjšega onesnaževanja, le da bi lahko onesnaževali dlje. Za 
višjo stopnjo sonaravnosti, za doseganje dolgoročno zasnovanega napredka, pa je potreb-
no do sredine 21. stoletja trikrat zmanjšati pritiske na okolje. To pomeni, da je že sedaj 
potrebno zmanjševati vse vrste pritiskov na okolje in preiti k sooblikovanju trajnostnih regij. 
Zato bo nujen bolj odločen premik.

dr. Danijel Vrhovšek
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Poudariti je potrebno, da načrtovanje trajnostnega razvoja  ne pomeni le varovanje okolja, 
naravnih virov in značilnosti pokrajine, temveč okolju (in prostoru) prilagojeno razmeščanje 
naselij, dejavnosti in infrastrukture, rabe zemljišč in drugih okoljskih virov, kar pomeni  
postopno približevanje tisti pokrajini, ki v danih razmerah izkazuje kolikor je mogoče 
uravnoteženo stanje z vidika funkcionalnih, ekoloških in kulturnih vrednot. Trajnost namreč 
ne pomeni zgolj »preživeti«, ampak nadaljevati kvalitetno in z naravo skladno življenje v 
spremenjenih razmerah. Aktualni ekološki, gospodarski, socialni in ostali problemi nas le 
še utrjujejo v prepričanju, da človeška družba na globalni, regionalni in predvsem lokalni  
ravni pravzaprav nima alternative trajnostnosti. Če ta ne bo upoštevana, bodo območja 
najprej začela  izgubljati privlačnost, demografsko bodo stagnirala ali celo nazadovala, 
izgubljala bodo delovna mesta, nadaljeval se bo neuravnotežen pretok energije in snovi (s 
povečevanjem okoljskih bremen), gospodarske in uslužnostne dejavnosti se bodo selile v 
privlačnejša in bolj stimulativna okolja, stopnjevala se bo neuravnotežena socialna varnost 
in negativni okoljski učinki. 

Prav tako je pomembno izpostaviti, da doseganje trajnosti ni končni cilj, ampak je to 
proces nenehnega iskanja ravnovesja med materialnim blagostanjem, socialno varnostjo 
in  zdravim okoljem. Poudariti je potrebno, da trajnostni razvoj dopušča razvoj na vseh 
področjih človekovega življenja, le da je ta skladen z naravnim potencialom regije, da 
posledično ne sproža negativnih okoljskih, socialnih ali gospodarskih posledic ali da se en 
segment ne razvija na račun izčrpavanja drugega.

dr. Metka Špes

Zakaj je trajnostni razvoj pomemben del sodobnega izobraževanja

Prav vsako naše najmanjše dejanje vpliva na stanje okolja, druge ljudi in druge dejavnosti. Vsak 
poseg v prostor povzroči spremembo, pa naj bo ta minimalna ali močno opazna, kratkoročna 
ali dolgoročna, v svojem bistvu pozitivna ali negativna. Ključnega pomena je zavedanje posledic 
odločitev in ravnanja tako posameznika kot celotne družbe. Zato izobraževanje za trajnostni raz-
voj išče načine, kako državljane pripraviti za soočenje z izzivi sedanjosti in prihodnosti, nosilce 
odločanja pa za odgovorno vodenje sveta. Univerzalnega modela izobraževanja za trajnostni 
razvoj še ni in ga verjetno tudi ne bo, saj gre za kompleksen koncept, ki se nenehno razvija. 

V sodobnem učnem procesu se vse bolj poudarja pomen pridobivanja veščin in znanja za dvi-
govanje splošne kakovosti življenja posameznika in družbe ter za razvijanje odgovornega odnosa 
do življenjskega okolja. V tem procesu se koncept trajnostnega razvoja ponuja kot pot in kot cilj. 
Trajnostnost postavlja smernice našega življenja in delovanja. Upoštevanje načel trajnostnosti je 
zagotovilo odgovornega odnosa do našega okolja. Ni torej naključje, da je Ekonomska komisija 
Združenih narodov za Evropo (UNECE), ki deluje v okviru organizacije UNESCO, obdobje  med 
2005 in  2014 razglasila za »desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj«. 

Celoten izobraževalni sistem mora učence spodbujati k temu, da razmišljajo in delujejo trajnost-
no, kajti to je edina pot do osveščenih, kritičnih in družbeno aktivnih državljanov. Želimo, da bi ta 
priročnik pripomogel k temu, saj je ozaveščanje o pravicah posameznikov in družbenih skupin v 
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procesu načrtovanja temeljni predpogoj trajnostnega razvoja. Izobraževanje za trajnostni razvoj 
bo še učinkovitejše, če postane del izobraževalnega procesa na vseh stopnjah izobraževanja. 
Poudarek je na mladih, saj so najbolj dojemljivi za spreminjanje nazorov in vedenjskih vzorcev, 
hkrati pa bodo v nekaj letih prevzeli breme odgovornosti za prihodnji razvoj. 

V priročniku želimo opozoriti na različne vidike trajnostnega razvoja, kajti rezultate bo prineslo le 
upoštevanje vseh, njihovo prepletanje in medsebojno dopolnjevanje. Nova vizija izobraževanja 
poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja in veščin, potrebnih za trajnost-
no prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad. Izobraževanje za 
trajnostni razvoj mora pri tem spodbujati ključne vrednote, med katere sodijo:

   spoštovanje dostojanstva in človekovih pravic vseh ljudi na svetu ter zavezanost k doseganju 
družbene in gospodarske pravičnosti za vse;

   spoštovanje človekovih pravic prihodnjih generacij in prizadevanje za medgeneracijsko 
odgovornost;

   spoštovanje širše skupnosti in skrb zanjo v vsej njeni različnosti, kar vključuje zaščito in ob-
novo Zemljinih ekosistemov;

   spoštovanje kulturne raznolikosti in prizadevanje za vzpostavitev lokalne in globalne skup-
nosti strpnosti, nenasilja in miru;

   obzirnost, varčnost in zmernost v življenjskem slogu, ki upošteva omejenost naravnih virov in 
krhkost ekosistemov; 

   skrb za zdravje ljudi in okolja.
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Kaj lahko storita učitelj in šola

Po priporočilih UNECE iz leta 2004 bi moralo teoretično in metodično dodelano izobraževanje 
z vidika trajnostnega razvoja vključevati:

   akcijsko učenje: v izobraževalni proces morajo biti vključena konkretna dejanja in dejavnosti 
učencev/ dijakov, kar naj bi razvijalo njihove sposobnosti za samostojno odločanje in delovanje 
ter omogočilo kratkoročne in dolgoročne trajnostne spremembe;

   spodbujanje učencev/dijakov k uporabi sistemskega, kritičnega in ustvarjalnega mišljenja: 
družbena kritičnost se v procesu izobraževanja oblikuje z zavestnim sprejemanjem informacij, 
kar vodi v družbeno, kulturno in intelektualno fleksibilnost ob zavedanju, da se vse informacije 
dejansko navezujejo na prostor in čas;

   preusmerjanje žarišča od prenašanja informacij k  omogočanju dialoškega in sodelovalnega 
učenja;

   dinamiko kot kakovost: poudarjena je kakovost izobraževanja, v katerem ima učenec/dijak 
aktiven in ustvarjalen položaj. Učenec/dijak in učitelj razvijeta vzajemen odnos, ki spoštuje 
njegovo doseženo znanje, izkušnje in njegove sposobnosti;

   spodbujanje dialoga med učenci/dijaki samimi ter s strokovnjaki zunaj šole, z oblastjo in s 
civilno družbo;

   interdisciplinarni pristop in multidisciplinarni pristop;

   problemski pristop;

Prepletenost
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   procesno orientiran pristop: učenje in poučevanje dojemamo kot proces, zato so bolj kot 
sama vsebina poudarjene dejavnosti, dinamika, udeleženci v procesu, posamezne etape ipd.;

   širok razpon sodelovalnih, v procese in rešitve usmerjenih metod, prilagojenih učencu/
dijaku: poleg tradicionalnih metod so to razprave, miselni vzorci, razjasnjevanje vrednot, simu-
lacije, scenariji, modeli, igranje vlog, igre, ankete, študije primerov, ekskurzije, projekti, ki jih 
vodijo učenci/dijaki, analize dobre prakse, izkušnje na delovnem mestu, reševanje problemov, 
kjer učne vsebine  obravnavamo v kontekstu realnih problemov ali primerov, projektno učno 
delo;

   izkustveno učenje: učenje zunaj učilnice, v naravi, na prostem, v pokrajini, pri čemer naj bi 
učni proces prevzel obliko kompleksne, strukturirane »delavnice«.

Uvajanje novosti v šolo zagotovo sodi med zelo zahtevne naloge. Izobraževanje o trajnostnih 
razsežnostih življenja in razvoja se mora preusmeriti od podatkov k procesom, razmerjem 
in odnosom, kar zahteva spoznavno in projektno učenje ter medpredmetno povezovanje. 
Metodološko se ta pričakovanja ujemajo z razvojem poučevanja samega, kar je temi gotovo v 
prid. 

Tematika sama po sebi tudi sicer ponuja veliko možnosti za praktično pridobivanje znanja, 
obenem pa lahko naloge v vsaki šoli ali skupini pridobijo povsem samosvoje razsežnosti. Vsako 
nalogo namreč vedno oblikujejo z njo povezani ljudje, prostor in izzivi. Učitelji so tako sicer 
postavljeni pred težko nalogo, ki pa gotovo tudi zanje pomeni pridobivanje novih, drugačnih 
izkušenj. 

Sodobna šola bi morala storiti odločen korak v smeri upoštevanja že omenjenih priporočil 
UNECE ter etični, moralni ter profesionalni odgovornosti, predvsem pa razumeti učenje kot 
proces. Ob vsem povedanem ostaja dejstvo, da bi moralo tako izobraževanje stremeti ne samo 
k poučevanju o trajnostnem razvoju, ampak bi ga ob upoštevanju njegove večplastnosti in 
odzivnosti na družbene spremembe morali sprejeti kot živ organizem, ki se v različnih situacijah 
različno odziva. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da bolj izobražena družba ustvarja kakovostne 
temelje in stimulativnejše okolje za nadaljnji napredek otroka oziroma mladostnika.

Kaj prinaša priročnik Razmišljamo in delujemo trajnostno

Priročnik prinaša uporabno in praktično gradivo za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v 
srednje šole. Namenjen je učiteljem v srednji šoli, uporaben pa je tudi na drugih stopnjah in v 
drugih oblikah izobraževanja. 

Vsebine so razdeljene na 16 tematskih poglavij:

GOSPODARSKI RAZVOJ

PROMET 

RAZVOJ MEST IN PODEŽELJA 

KAKOVOST BIVANJA

POTROŠNIŠTVO 

PROSTI ČAS 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
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SOCIALNA VKLJUČENOST IN PARTICIPACIJA 

KULTURNE VREDNOTE

BIODIVERZITETA 

NARAVNI VIRI 

NARAVNE VREDNOTE 

ENERGIJA 

ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

RAVNANJE Z ODPADKI

PODNEBNE SPREMEMBE

Vsako poglavje je sestavljeno iz uvodnega besedila za učitelje ter delovnih listov za dijake. 

   V uvodnem besedilu so na nekaj straneh zapisana najpomembnejša izhodišča za vsako 
temo, razdeljena v naslednje rubrike:  

- Ključne besede

- Stanje in izzivi

- Pasti

- Rešitve

- Nadaljnje branje

- Povezave

- Razmišljamo 
in delujemo trajnostno 
– druge teme
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Izjema sta temi Naravni viri in Energija, ki sta strukturirani nekoliko drugače: 

- Naravni viri obravnavajo vsak vir posebej, 
- Energija pa je razdeljena na dva dela, in sicer na Učinkovito rabo energije ter Obnovljive viri 

energije.

   Vsaki temi so dodani delovni listi za dijake.  Vsak delovni list je samostojen, pripravljen za 
uporabo. Načrtujemo, da se bo nabor delovnih listov z uporabo priročnika še razširil.

Priročnik je namenjen učitelju katerega koli predmeta/modula, ki želi vključiti vsebine trajnost-
nega razvoja v pouk. Pri tem lahko izbira tiste teme in delovne liste, ki se mu zdijo zanimivi in upo-
rabni. Gradivo je namreč zastavljeno tako, da se ne uporablja kot celota od začetka do konca, 
ampak po delih - vsako temo posebej, vsak delovni list posebej.

Zavedamo se, da je tako obsežno področje, kot je vzgoja in izobraževanje za trajnostni raz-
voj, težko zajeti v drobnem priročniku. Uporabnikom priročnika bi želeli ponuditi predvsem 
priporočila za izvajanje delovnih listov in njihovo vključevanje v pouk. Vendar naj to in še kaj 
ostane za nadaljevanje projekta.

Avtorji želimo, da bi učiteljem priročnik pomagal pri njihovem pedagoškem delu – spodbujanju di-
jakov in razvijanju tistih zmožnosti, ki so za našo prihodnost tako zelo pomembne, in da bi ob upo-
rabi gradiva, ki smo ga zbrali, dijaki (pa tudi drugi uporabniki) razmišljali in delovali trajnostno.
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Nadaljnje branje

Agenda 21 (1992). Dostopno na: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml   
(30. 8. 2010)

Anko, B., Bogataj, N., Mastnak, M. (2009) Berilo o trajnosti. Založba ACS, Ljubljana.

Learning from each other. The UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. 
(2009) UNECE, Ženeva. Dostopno na: http://www.unece.org/env/esd/Implementation/

Publication/LearningFromEachOther.pdf  (30. 8. 2010)

Plut, D. (2004). Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju. 
Didakta, Radovljica.

Požarnik, H. (2009). Ne samo od kruha. Ognjišče, Koper.

RTPI, Education for sustainable development, A manual for schools (2004). The Royal 
Town Planning Institute, London. Dostopno na: http://www.rtpi.org.uk/download/761/

Education-for-Sustainable-Development-Manual-for-Schools.pdf  (30. 8. 2010)

Suvorov, M., Rutar, T., Žitnik, M. (2010). Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo. 
SURS, Ljubljana. Dostopno na: http://www.stat.si/doc/vsebina/KazalnikiTrajnostnegaRazvoj

a/KazalnikiTrajnostnegaRazvoja.pdf  (30. 8. 2010)

Trajnostna prihodnost v naših rokah. Vodnik po strategiji EU za trajnostni razvoj (2007). 
Evropska komisija, Bruselj. Dostopno  na: http://bookshop.europa.eu   

Viler Kovačič, A. (2010) Okoljevarstvena zakonodaja. Fit Media, Celje.

Povezave

Agencija RS za okolje: http://www.arso.si  

Statistični urad RS: http://www.stat.si  

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: http://www.umanotera.org/ 

Evropska komisija, Okolje: http://ec.europa.eu/environment/  

UNECE, Education for sustainable develpment: 
http://www.unece.org/env/esd/welcome.htm  

Priročnik Youthxchange: http://www.youthxchange.net/main/home.asp  

E-gradiva za okolje in trajnostni razvoj:
http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/view.php?id=126 

Green pack: 
http://archive.rec.org/REC/Programs/greenpack/  

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/index.shtml
http://www.unece.org/env/esd/Implementation/Publication/LearningFromEachOther.pdf
http://www.rtpi.org.uk/download/761/Education-for-Sustainable-Development-Manual-for-Schools.pdf
http://www.stat.si/doc/vsebina/KazalnikiTrajnostnegaRazvoja/KazalnikiTrajnostnegaRazvoja.pdf
http://bookshop.europa.eu
http://www.arso.si
http://www.stat.si
http://www.umanotera.org/
http://ec.europa.eu/environment/
http://www.unece.org/env/esd/welcome.htm
http://www.youthxchange.net/main/home.asp
http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/view.php?id=126
http://archive.rec.org/REC/Programs/greenpack/


U V O D  -  T R A J N O S T N I  R A Z V O J12

CPI, Center RS za poklicno izobraževanje

Razmišljamo in delujemo trajnostno - druge teme

    UVOD    GOSPODARSKI RAZVOJ    PROMET  
    RAZVOJ MEST IN PODEŽELJA    KAKOVOST BIVANJA  

    POTROŠNIŠTVO    PROSTI ČAS    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
    SOCIALNA VKLJUČENOST IN PARTICIPACIJA    KULTURNE VREDNOTE

    BIODIVERZITETA     NARAVNI VIRI    NARAVNE VREDNOTE    ENERGIJA
    ONESNAŽEVANJE OKOLJA    RAVNANJE Z ODPADKI

    PODNEBNE SPREMEMBE

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/01_Gospodarski_razvoj.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/16_Podnebne_spremembe.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/03_Razvoj_mest_in_podezelja.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/04_Kakovost_bivanja.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/06_Prosti_cas.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/07_Zdrav_zivljenjski_slog.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/08_Socialna_vkljucenost.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/09_Kulturne_vrednote.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/11_Naravni_viri.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/12_Naravne_vrednote.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/14_Onesnazevanje_okolja.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/15_Ravnanje_z_odpadki.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/02_Promet.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/05_Potrosnistvo.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/10_Biodiverziteta.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/13_Energija.pdf

