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»Zeleni in ustvarjalni razvoj 

visokošolske dejavnosti, 

temelječ na odličnosti in 

odprtosti za dobrobit širše 

družbe«



CILJ Reforme visokega šolstva za zelen in odporen prehod v 

Družbo 5.0

Zagotoviti večjo prilagodljivost, odpornost in odzivnost visokega šolstva na 

potrebe okolja in posledično izboljšali relevantnost njegove vloge za 

gospodarsko okrevanje, zvišanje produktivnosti, spodbujanje kohezije in 

uravnotežen družben, okoljski in gospodarski razvoj (ustvarjanje 

visokokvalificiranih delovnih mest za poklice prihodnosti ter doseganje 

Družbe 5.0.; zagotavljanje ustreznih kompetenc za digitalni in zeleni 

prehod). 

ZELENI PREHOD

DIGITALNI PREHOD

VŽU in mikrodokazila



Kako si predstavljate prihodnost, odporno na 

podnebne spremembe, in kako do nje priti?

Sprejeli smo, da delitev na človeški in naravni svet ni več 

ustrezna. To je svet, v katerem v središče vsega postavljamo 

naravo in ne več človeka. 

To bomo dosegli tako, da bomo prihodnje in sedanje 

generacije naučili živeti v sožitju z naravo in razumeti, kako 

naša dejanja vplivajo na okolje in ga soustvarjajo. 

Z uporabo tehnologije in napredka bomo zmanjšali vplive na 

okolje, hkrati pa bomo kot družba gradili odpornost, da se 

bomo lahko prilagodili podnebnim spremembam brez večjih 

družbenih pretresov. 



Reforma visokega šolstva za zelen in 

odporen prehod v Družbo 5.0

KORAK 1: Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s 

predlogom izvedbenega načrta (junij 2022)

KORAK 2: Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za 

pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v 

Družbo 5.0 (julij 2022-2025)

KORAK 3: Izhodišča (BLUEPRINT) za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in 

digitalno povezano visoko šolstvo, ki bodo podlaga za sistemske spremembe 

visokega šolstva na treh nivojih: 

vsebinskem

normativnem

infrastrukturnem → sinergije s projektom „Strategija za ozelenitev 

izobraževalne in znanstvene infrastrukture“



Zasnova pilotnih projektov

Zasnova pilotnih projektov naj sledi principu stalnih izboljšav, kjer se 

ponavljajo faze:

 načrtovanje oziroma zasnova rešitve,

 demonstriranje oziroma praktična uporaba rešitev,

 preverjanje rezultatov in učinkov,

 nadgradnja rešitev.

Spremljanje na treh ravneh:

 pilotni projekt

 visokošolski zavod /univerza

 visokošolski sistem



Izhodiščna vprašanja za zeleni prehod v 

visokem šolstvu

 Kaj se moramo naučiti, da bi dosegli zeleno/trajnostno 

resničnost?

 Kako bi lahko ustvarili učno izkušnjo za doseganje 

zelene/trajnostne realnosti?

 Kakšna bi morala biti vloga in položaj univerz v odnosu do 

zunanjih partnerjev, da bi se prehod zgodil?

 Katera kultura in vrednote bi morale podpirati celotno 

izobraževalno realnost?



Smernice za prenovo visokošolskih 

strokovnih študijskih programov 


