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Osnovni podatki
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Partnerji: 
UPI – ljudska univerza Žalec (Slovenija) – nosilka projekta

KLAIPEDOS VALSTYBINE KOLEGIJA (Litva)

A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Ciper)

DOMSPAIN CONSULTING SL (Španija)

CIVIC COMPUTING LIMITED (Velika Britanija)

DRUSTVO EKOLOGI BREZ MEJA (Slovenija)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Romunija)



Trajnostni razvoj kot glavno načelo, ki ga je treba upoštevati pri 
načrtovanju vsakdanjega življenja in razvoja organizacij za 
izobraževanje odraslih.

Blaženje 
podnebnih 
sprememb

Zakaj naš projekt



Cilji in ciljne skupine

Cilji:

o razširiti in razviti kompetence osebja izobraževalnih ustanov za 

odrasle na področju blaženja podnebnih sprememb;

o izboljšati sposobnost institucij in organizacij za izobraževanje 

odraslih, da cilje trajnostnega razvoja (TR) vključijo v svoje 

strategije, načrte, pa tudi v vsakdanje življenje in delo;

o ustvariti priložnosti za udeležence izobraževanja odraslih v 

različnih evropskih državah, da bi postali okoljsko bolj odgovorni 

državljani.



Ciljne skupine

Osebje organizacij za izobraževanje odraslih, 

partnerske organizacije, ustanove za izobraževanje odraslih,  

udeleženci izobraževanja odraslih,

in drugi (združenja za izobraževanje odraslih in oblikovalci politik …).



Rezultati projekta

o Virtualna zbirka dobrih praks

o Seznam orodij in metod za samoevalvacijo

https://ebm.si/p/gb2gf-sdgs/
https://www.upi.si/uploads/Going%20back%20to%20green%20future/list%20of%20self-evaluation%20tools_final.pdf


o Izvedba tridnevnega usposabljanja 

»Ex-Change!« (Društvo Ekologi brez meja)



o Razvoj in implementacija akcijskih načrtov

o Imenovanje min. 7 ambasadorjev TR 

o Priprava manifesta (PhotoVoice)

https://www.upi.si/uploads/Going%20back%20to%20green%20future/Going%20back%20to%20Green%20future_ACTION%20PLAN_final.pdf


Učinki?
o Na ravni organizacije

o Poglavje o trajnosti v Analizi in LDN UPI Žalec

o Izvedba različnih praktičnih delavnic s področja trajnosti  

o Študijski krožki

o Dogodki in prireditve (pogostitev lokalnih ponudnikov)

o Na ravni lokalnega okolja, regije
o Partnerstva z organizacijami, društvi s trajnostnega področja (sodelovanje v Zero waste aktivnostih)

o LAS SSD projekt „Manj olja več okolja“ (delavnice izdelovanja dišečih svečk iz odpadnega jedilnega olja)

o Dan za trajnost (Teden izobraževanja za TR) – l. 2022 rekordna udeležba

o Na (nad)nacionalni ravni
o Čezmejno trajnostno zavezništvo (mednarodni projekt)

o Sodelovanje v ACS projektu Podnebni cilji v vzgoji in izobraževanju

Posredno učinki tudi na zaposlene (trajnostna novoletna darila) in udeležence 



Več informacij

UPI Ljudska univerza Žalec

Mihaela Anclin

03 713 35 65 / 041 699 260

Mihaela.anclin@upi.si

www.upi.si/portfolio/organizacije-za-izobrazevanje-odraslih-
na-poti-do-trajnosti/

mailto:Mihaela.anclin@upi.si
http://www.upi.si/portfolio/organizacije-za-izobrazevanje-odraslih-na-poti-do-trajnosti/



