Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
2. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Priprava modela za vrednotenje trajnostnega razvoja in
okoljske učinkovitosti izobraževalnih institucij (OKOUČINKOVIT)
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo

4 – Poslovne in upravne vede, pravo
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i
vključeno/i v projekt)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju,
Univerza na Primorskem, Fakulteta za managemet in
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
3. Besedilo:
• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta
Slovenija se je zavezala k trajnostnem razvoju s pristopom k Agendi 2030, ki jo je septembra 2015
soglasno sprejel Vrh Organizacije združenih narodov. Agenda si prizadeva vzdrževati ravnotežje
med tremi stebri, to je med socialnim in gospodarskim razvojem ter okoljem, kar pomeni pot k
ravnovesju med družbo in naravo. Organizacije s področja negospodarstva ne morejo oceniti svoje
stanje na področju trajnostnega razvoja, ker način ugotavljanja okoljske učinkovitosti ne obstaja. V
projektu smo ta problem poskušali rešiti tako, da smo pripravili model za vrednotenje učinkovitosti
trajnostnega obnašanja institucije, zaposlenih in dijakov. Projekt se osredotoča na pregled, oceno
stanja in izdelavo modela za vrednotenje okoljske učinkovitosti izobraževalnega zavoda. Cilj
projekta je da institucija/ustanova s pomočjo modela lahko oceni stanje in prične izvajati
spremembe v trajnostnem obnašanju.
• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta
Projekt smo izvajali skozi 5 zaporednih aktivnosti. S pregledom literature smo najprej poskušali
poiskati primerljive obstoječe modele in prakse vrednotenja okoljske učinkovitosti. V aktivnosti 2
smo določili vsebine in aktivnosti, pomembne za trajnostni razvoj na nivoju zavoda/šole. V pregled
smo vključili: strategijo zavoda, vključevanje trajnostnih vsebin v izobraževanje, ravnanje z
odpadki, rabo energije v objektih, oskrbo s surovinami in način priprave hrane v šolski menzi,
razpoložljivost ponudnikov lokalnih surovin/hrane, reciklažo in ponovno uporabo odpadkov in
“odrabljenih” dobrin, uporabo transportnih sredstev in mobilnost dijakov in zaposlenih in
razpoložljivost javne podporne infrastrukture, ki omogoča trajnostno mobilnost. V izvajanje smo
vključili tudi dijake šole in starejše občane in dodali element medgeneracijskega sodelovanja. V
aktivnosti 3 smo pripravili vprašalnik za točkovanje/vrednotenje okoljske učinkovitosti na osnovi
vsebin iz prejšnjih aktivnosti. Sledilo je preverjanje in evalvacija modela okoljske učinkovitosti. V tej
točki je bil model preizkušen z realnimi podatki zavoda. Sledilo je dopolnjevanje modela. Zaključna
aktivnost je obsegala izdelava brošure/priročnika in diseminacija rezultatov.
• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti
Rezultat projekta je
model za vrednotenje trajnostnega razvoja in okoljske učinkovitosti
izobraževalnih institucij ter njegova evalvacija z realnimi podatki. V model so vključeni vsi ključni

elementi trajnostnega razvoja. Pričakujemo, da bo pripravljen model skozi evalvacijo okoljske
učinkovitosti omogočal tudi medsebojno primerjavo podobnih institucij. Družbena korist projekta je
je v dolgoročni skrbi za okolje, počutje ter zdravje splošne populacije kot tudi ugleda modelne
institucije. Končni razviti model je uporaben za institucijo kot tudi za širše okolje, občino in širšo
skupnost. Nadrejeni cilj, ki pa presega okvire projekta, je uporaba modela za primerjavo okoljske
učinkovitosti podobnih ustanov.
4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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