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Zelena delovna mesta – vsebovani koncepti  

 

škodljivi vplivi na okolje (↓) - izpusti v zrak, vodo in zemljo, odpadki, 
zmanjšanje biotske raznovrstnosti in ogrožanje habitatov, zvočno in 
svetlobno onesnaženje, vpliv na krajino, uničevanje ekosistemov 
 
učinkovita raba virov (↑) - surovine, energenti, voda  
  

socialno vključujoča družba  
dostojna delovna mesta 
blaginja 
socialna pravičnost 
 
 
Poudarki:  
EU: konkurenčnost evropskega gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti, podnebje, energija, 
biodiverziteta, inovacije, socialna vključenost – strategija doseganja ciljev Evropa 2020 
ILO: dostojna delovna mesta 
EUROSTAT: Sektor okoljskega blaga in storitev (EGSS) - varstva okolja in upravljanja naravnih virov 
 



Slovenija 
1. EGSS - Sektor okoljskega blaga in storitev  
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - podatki o sektorju okoljskega blaga in storitev za leto 2011 :  
 

 Prihodki/ustvarjena vrednost: 4,2 mrd EUR (11,6 % celotnega BDP) 
 Izvoz: 1,9 mrd EUR (9 % celotnega izvoza) 
 Število zaposlenih: 30.254 (3,2 % vseh zaposlenih)  
 

2. Analiza stanja in potencialov ter Priporočila za ukrepe spodbujanja zelenih 
delovnih mest (http://www.arhiv.zelenadelovnamesta.ukom.gov.si/)  

 

3. Dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti  
 
Državna strategija razvoja (zelenih delovnih mest) ne obstaja 
 
Vključitev zelenih usmeritev v strateško načrtovanje na državni, regionalni in lokalni 
ravni  
 
Programiranje porabe sredstev evropskih skladov v programskem obdobju 2014 - 2020 
 
 
 
 
  



Sektorji z največjim potencialom za zelena 
delovna mesta 

gozdno-lesna veriga 

učinkovita raba energije 

ravnanje z viri 

obnovljivi viri energije 

ekološko kmetijstvo 

zeleni turizem 

prilagajanje na podnebne spremembe 

 





 

Slovenija: poplave november 2012 
 prizadetih 112 občin in 7982 oškodovancev  

škoda: €373 milijonov 



 

Slovenija: suša 2012 
 prizadeto 106.257 hektarjev površin, škoda: €56 milijonov 



Sektorji z največjim potencialom za zelena 
delovna mesta 

gozdno-lesna veriga – mreža predelave lesa v Poljanski dolini 

učinkovita raba energije 

ravnanje z viri – Zero Waste Slovenija 

obnovljivi viri energije 

ekološko kmetijstvo 

zeleni turizem – zelena shema slovenskega turizma 

prilagajanje na podnebne spremembe – občina Ajdovščina, mali 

zadrževalnik vode Podutik 

 



Večnamenski naravni zadrževalniki za vodo 
Primer: Zadrževalnik na Gradaščici v Podutiku pri Ljubljani 

Obstoječi protipoplavni zadrževalnik je bil z metodami 
ekoremediacije nadgrajen z usedilnikom in umetnim mokriščem 
za čiščenje onesnažene vode, ki priteka iz okoliških naselij in 
kmetijskih površin. Rekreacijske površine, učna pot. 



Ekosistemske storitve novega zadrževalnika: 

1. Hidravlična funkcija 

 Povečana protipoplavna zaščita 

 Zadrževanje vode 

2. Čistilna funkcija 

 Preprečevanje onesnaženja podtalnice 

 Povečana samočistilna kapaciteta 

3. Biodiverzitetna funkcija 

4. Izobraževalna / rekreacijska funkcija 

 



Raziskave so pokazale pozitivne učinke krožnega gospodarstva na BDP, zaposlovanje in okolje.  
Ne gre več za izbiro med zaposlovanjem in rastjo na eni strani ter okoljem na drugi.  
Imamo lahko vse. Prehod je neizogiben, omogoča rast znotraj omejitev planeta in dogaja se že zdaj! 

Višji okoljski standardi pri ravnanju z odpadki posledično pomenijo več delovnih mest: 
Odlaganje in energetska izraba odpadkov - 0,1 oz. 0,3 delovnega mesta na 1.000 ton odpadkov  

Snovna predelava - 4,9 mest na 1.000 ton odpadkov 

Preprečevanje nastajanja odpadkov – zmanjšuje število delovnih mest v neposredni povezavi z odpadki, 
po drugi strani pa odpira delovna mesta na področju raziskav in razvoja, ozaveščanja, informiranja in 
izobraževanja.  
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Prilagajanje na podnebne spremembe 

Občina Ajdovščina: 
ekstremna suša 
požari v naravi 
poplave 
zemeljski plazovi 
burja 
žled 

 



 
 

Predelava lesa v Poljanski dolini 

Poljanska dolina - občine Gorenja vas – Poljane, Žiri, Logatec 
M Sora d.o.o. Žiri;   
Breza Commerce d.o.o. Todraž,  
Mizarstvo Jezeršek d.o.o. Hotavlje,  
Lesko d.o.o. Žiri,  
Lesgal s.p. Sovodenj,  
Mizarstvo Hladnik s.p. Rovte 
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Stopnja brezposelnosti 2007 in 2014 je 
v Poljanski dolini bistveno nižja od 
slovenskega povprečja: 

Veriga predelave lesa: 
Mizarstvo Hladnik, M Sora, Silvaprodukt, BF 



ZDM – kaj so, zakaj so 

• Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, iz sredstev Sklada za 
podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. 

 




