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Naraščanje 
prebivalstva

Podnebne 
spremembe

Presenečenja

Ekosistem-
ske izgube

In še vrsta drugih 
okoljskih, 
družbenih,              IZZIVOV…
gospodarskih 

Svetovni in lokalni problemi:
 iskanje zelenih rešitev kot razvojna priložnost
 nova razvojna paradigma (sinergije)





ZELENO GOSPODARSTVO (UNEP)
VITR – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA 

TRAJNOSTNI RAZVOJ (UNESCO)
IZBOLJŠANA BLAGINJA LJUDI IN DRUŽBENA ENAKOST.

ZMANJŠANA 
OKOLJSKA TVEGANJA IN EKOLOŠKE IZGUBE. 

Rast prihodka in zaposlenosti. 

Javna in zasebna vlaganja, ki:
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in 

onesnaževanje, 
povečujejo energetsko in snovno učinkovitost 
preprečujejo izgube biotske raznovrstnosti in 

ekosistemskih storitev                   .

Preobrat v ekonomskem mišljenju, stališča do TR
(družbeno-ekonomsko soglasje: T raba ekonomskega + 

družbenega + okoljskega kapitala)

UNECE, 2011: 
VITR „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in 
spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za 
UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva. 

KLJUČNE TEME: 
Spodbujanje trajnostne potrošnje
Usvajanje zelenih znanj in spretnosti
Povečanje ozaveščenosti in
sodelovanja javnosti

! Najmanj pozornosti se namenja gospodarski 
komponenti ! (tudi Focus, 2011)

UNECE = Ekonomska komisija ZN za Evropo; 
tudi S Amerika, Rusija, Srednja Azija, Izrael

Vloga vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj 
pri prehodu v zeleno gospodarstvo

ZELENA DELOVNA 
MESTA (ZDM)
Spodbujamo ZDM 

http://zelenadelovnamesta.si/

Povezava med multiplimi 
globalnimi krizami in 
netrajnostnimi
gospodarskimi 
aktivnostmi


Premik v 
ekonom. 
mišljenju

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Strokovnjaki UNECE so leta 2011 posebej obravnavali vlogo vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj pri prehodu v zeleno gospodarstvo, Pogoj za preobrat v ekonomskem mišljenju je prav učenje o konceptu trajnostnega razvoja in razumevanje le-tega, pa tudi povezav med MNOGOTERO globalno krizo in netrajnostnim gospodarskim delovanjem. VITR „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva. UNECE: Z VIDIKA ZG so ključne teme VITR naslednje: Spodbujanje trajnostne potrošnjeUsvajanje zelenih znanj in spretnostiPovečanje ozaveščenosti insodelovanja javnostiVzgoja in izobraževanje je pomembno medsektorsko področje v kombinaciji politik za prehod v zeleno gospodarstvo, kar je za Slovenijo tudi ali še posebej pomembno. Glede na analizo naših učnih načrtov in učbenikov, ki jo je v okviru mednarodnega projekta izvedlo društvo Focus, je VITR razumljen bolj kot pretežno okoljska vzgoja in ne povezuje vseh treh ključnih in povezanih komponent (okolje, družba in gospodarstvo). Opazna je skoraj popolna odsotnost ekonomskih elementov trajnostnega razvoja, predvsem z vidika novejših teorij in kritične obravnave potrošništva. (Premalo so vključeni še: veščine in vrednote sodelovanja v demokratičnih odločevalskih procesih, pogajanje in gradnja dogovora /ki ju v učnih načrtih v Sloveniji sploh niso našli/, identifikacija udeležencev in njihovih interesov, načrtovanje in upravljanje s spremembami.)



Ministrstvo za okolje in prostor
LPIO 2014 in 2015 

NAČRTOVANO: 
1.3.Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanje za 
potrebe dela 

Usposabljanje pristojnih služb za izvajanje ukrepov operativnega                   
programa upravljanja z območji Natura 2000 
(LIFE+ projekt SI Natura upravljanje)

2015

DODATNO IZVEDENO: 
1.3.Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanje za 
potrebe dela 

SKLAD ZA 
PODNEBNE 
SPREMEMBE

Tehnična pomoč (ozaveščanje, promocija, izobraževanje in 
usposabljanje v zvezi z ukrepi zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov)  - do 5 % sredstev sklada 

2015

NAČRTI 2015:  Prvo prednostno področje: splošno 
izobraževanje odraslih (NOVO)





www.natura2000.gov.si/index.php?id=319

6 X Gozdarstvo in lov 
Kmetijstvo 
Vode in ribištvo  
V in Z kohezijska regija 
Monitoring in raziskave



UKREPI, FINANCIRANI 
V LETIH 2014 in 2015

SKLAD ZA 
PODNEBNE 
SPREMEMBE

UKREP Predvidena višina 
finančnih sredstev

Ciljne skupine PRIČAKOVANI učinek na 
dvig gospodarstva v RS

Ukrepi za spodbujanje 
učinkovite rabe energije 
in ukrepi za izboljšanje 
kakovosti zraka ter ukrepi 
za spodbujanje 
obnovljivih virov energije 
skladno z AN za OVE 2010 
– 2020

do 90 % sredstev sklada ….

….

….

….

DRUGI UKREPI
Ozaveščanje o ukrepih 
zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov in 
kakovosti zraka (TP)

PRIMER: usposabljanje 
ENSVET za asistenco 
energetsko revnim 
občanom

do 5 % sredstev sklada 

Usposabljanje odraslih: 
pribl. 150.000 v letu 2014

- energetski svetovalci 
(ENSVET) – dosedanji in 
novi 

- dimnikarji, hišniki in 
upravniki stavb

- multiplikatorji 

- Zmanjšanje stroškov 
gospodarstva in 
gospodinjstev 
- Nova delovna mesta v 
povezavi z energetskim 
izboljšanjem stavb, 
obnovljivimi viri energije, 
ponovno uporabo in 
recikliranjem odpadkov, 
zmanjšanjem porabe 
virov (vode, energije, 
materialov)
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