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Ta shema 
ne deluje !

GLOBALNI IZZIVI:    Naš svet nas navdaja z zmedo

- podnebne spremembe,
- terorizem, 
- ekonomska globalizacija, 
- spremembe v poklicnem življenju, 
- migracije, 
- polarizacija v družbi, 
- finančne krize, 
- revolucije, vojne, …



UKREPI !

Svetovni in lokalni 
izzivi:

 nova razvojna paradigma (integralno, sinergije)
 iskanje zelenih rešitev kot razvojna priložnost: ZELENO 

GOSPODARSTVO in ZELENA DELOVNA MESTA

Lokalno - globalno
Dolgoročno

Sistemsko mišljenje
Tri (štiri) razsežnosti

Participativno
Delovanje 

AGENDA 2030 ZA 
TRAJNOSTNI RAZVOJ

ZN, Sept 2015 

17 CILJEV 
169 PODCILJEV 

 NUJNO: Preobrat v ekonomskem mišljenju, 
stališča do trajnostnega razvoja, trajnostna 
proizvodnja in potrošnja … 

 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in 
spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za 
UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva. 



Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo – OPZG
(Vlada RS, oktober 2015)

3. SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA NA ZELENIH DELOVNIH MESTIH IN 
USPOSABLJANJE OSEB NA TRGU DELA ZA POTREBE ZELENEGA GOSPODARSTVA

8. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZELENO GOSPODARSTVO – POUDARKI:
ZNANJA IN KOMPETENCE: 

 prehod v zeleno gospodarstvo in podpora zelenim delovnim mestom 

 življenje posameznika v skladu s cilji zelenega gospodarstva

 koncept vseživljenjskega izobraževanja

 delovno aktivno prebivalstvo

 premostitev vrzeli (preteklost – zeleno gospodarstvo)

 velike možnosti za odpiranje novih, zelenih delovnih mest na številnih 

področjih 

NAČIN IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

 ozelenitev izobraževalne infrastrukture

 trajnostni način življenja in delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov



PROJEKTI, NAČRTOVANI V LETU 2016
SKLAD ZA 
PODNEBNE 
SPREMEMBE

UKREP PROJEKTI

Izobraževanje in 
usposabljanje o 
ukrepih zmanjšanja 
emisij toplogrednih 
plinov in kakovosti 
zraka
(Načrtovano: 
110.000 eur)

 Temeljno izobraževanje odraslih o trajnostnem razvoju in podnebnih 
spremembah

 Izobraževanje javnih uslužbencev o podnebnih spremembah in trajnostnem 
razvoju

 Izobraževanja dimnikarskih in drugih podjetij, ki sodelujejo pri načrtovanju, 
vgradnji in vzdrževanju malih kurilnih naprav

 Izobraževanje za kakovost zraka: pravilna priprava drv in pravilno kurjenje v 
malih kurilnih napravah

 Izobraževanje različnih ciljnih skupin o energetski učinkovitosti (sodel.: MzI)

Javni razpis za 
sofinanciranje 
projektov nevladnih 
organizacij,
ki delujejo na 
področju podnebnih 
sprememb
(Razpisano 200.000 
eur, izbor v teku)

Projekti morajo predlagati rešitve za enega ali več vsebinskih področij:
 ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v z viri gospodarno, 

zeleno in konkurenčno nizkoogljično družbo; 
 informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih 

izvajanja ukrepov ter spodbujanje ukrepanja;
 informiranje glede novega mednarodnega podnebnega sporazuma, ki se 

vzpostavlja v okviru Konvencije ZN o podnebnih spremembah in medvladnega 
procesa o univerzalni »agendi po letu 2015« z globalnimi cilji trajnostnega 
razvoja;

 ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje na podnebne 
spremembe.


