SPOROČILO ZA MEDIJE

Sezona iskanja zelenih delovnih mest je odprta
S konferenco odprli projekt Spodbujamo zelena delovna mesta - Gradbeništvo, ravnanje z
odpadki, kmetijstvo, turizem, les, pa tudi socialno podjetništvo in izhod iz brezposelnosti »Delovanje, skrbno do naravnih virov, mora postati način življenja« - Bistvo projekta je
mreženje in sodelovanje
Ljubljana, 8. november 2013 – Več kot 200 udeležencev je včeraj v Hotelu Lev v Ljubljani
sodelovalo na 1. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta, kjer so
predstavniki vseh sektorjev skupaj ugotavljali, kakšno je stanje in kje so priložnosti na
področju zelenih delovnih mest v Sloveniji. Konferenca je del projekta Spodbujamo zelena
delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Medijski
partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju
komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in
Evropskim parlamentom.
»Načeloma bi vsa delovna mesta morala biti zelena, kar seveda danes ne drži. Jih je pa že kar
veliko,« je menila ena od govork v uvodu konference mag. Andreja Jerina, državna
sekretarka za okolje. Včerajšnja konferenca je bila zanjo tipičen primer medsebojnega
povezovanja, iskanja sinergij, razumevanja in poslušanja drug drugega, kar je ključno za
doseganje ciljev na področju zelenih delovnih mest. »Čeprav prihajamo z različnih področij in
imamo različne zorne kote, si vsi želimo imeti delovna mesta in možnost dela, ki bo
omogočalo življenje človekovega dostojanstva. A le na način, ki bo dolgoročno skrben do
tistega, kar imamo omejeno: naš planet in viri na njem. Na našem omizju smo se vsi
poenotili, da je za doseganje tega treba začeti v družinskih vzorcih: z izobraževanjem in
osveščanjem od najnižje stopnje (vrtca) naprej. Samo takrat, ko bodo taka dejanja postala
človeku samoumevna, bomo prišli do srečnega konca. Vse ostalo so možni poskusi
usmerjanja, a ti so vedno prisila – tako delovanje pa mora postati način življenja.«
Vodja projekta Gaja Brecelj iz Umanotere in Nataša Goršek Mencin, vodja Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji, sta v uvodu dogodka zbranim predstavili projekt in njegov
namen: ta je predvsem celostno predstaviti problematiko zelenih delovnih mest v povezavi z
zelenim gospodarstvom ter spodbuditi povezovanje različnih akterjev na tem področju s
ciljem spodbujanja oblikovanja pogojev za njihovo ustvarjanje.
Občinstvo sta nagovorila še, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ter evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik z
videonagovorom. »Ohranjanje narave, spodbujanje obnovljivih virov energije in zelene
ekonomije so ene od prioritet ministrstva. Zeleno gospodarstvo je priložnost za slovenska
podjetja, predvsem na področju socialnega podjetništva, zelena delovna mesta pa so

delovna mesta prihodnosti,« je prepričana ministrica Kopač Mrak. Podobno je menil tudi
komisar Potočnik: »Potrebujemo globlje strukturne spremembe in resen razmislek o
delovanju našega gospodarskega modela. Naš cilj je razviti model krožnega gospodarstva zeleno gospodarstvo, ki dela v sozvočju z naravo in ne proti njej.«
Edini tuji govorec na konferenci Sven Hergovich iz Avstrijske zvezne delavske zbornice se je
v predstavitvi svoje evropske analize o stanju in potencialih zelenih delovnih mest spraševal,
ali so ta motor gospodarske rasti za Evropsko unijo ali muha enodnevnica. »Slovenija se tako
kot večina drugih evropskih držav sooča z večplastno krizo. Ena od teh je gospodarska, druga
okoljska. Ustrezna rešitev bi bil predlog družbeno-okoljske preobrazbe, ki se osredotoča
enakovredno na gospodarske, družbene in okoljske cilje. Vsi ukrepi bi morali vsaj pomagati
izboljšati položaj na enem od teh ciljev in poslabšati na nobenem. Dober primer za to je
naložba v toplotno izolacijo ali javni prevoz. Te zmanjšujejo brezposelnost in pomagajo
gospodarstvu, hkrati pa tudi pomagajo ohranjati okolje,« je menil avstrijski ekonomist.
Evropsko poslanko Mojco Kleva je Hergovicheva analiza presenetila, češ da se je na področju
zelenih delovnih mest preveč osredotočil le na gradbeni sektor, kmetijstvo in predelavo
odpadkov. »Pri nas pa to področje razumemo širše, predvsem na področju socialnega
podjetništva, nevladnih organizacij in reševanja brezposelnosti. Ne gledamo izključno na
tista delovna mesta, ki so vezana na okoljevarstvene projekte in reševanje okolja.«
Po predstavitvi pregleda evropskega in slovenskega podpornega sistema za zelena delovna
mesta, ki jo je pripravila Marjana Dermelj z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
so sledili štirje navdihujoči primeri iz prakse na področju zelenih delovnih mest in so lahko
vzor za nadaljnje širjenje praks. To so bili Matej Feguš, direktor podjetja Donar, Miro Škvorc,
direktor podjetja Ekoprodukt, Alenka Kreč Bricelj iz kulturno-ekološkega društva Smetumet
ter Lenka Puh, predsednica eTRI franšize. »Od leta 2011 smo ustvarili več kot 38 zelenih
delovnih mest. Do konca meseca nas bo skupaj tako več kot 50,« je bila ena od izjav Lenke
Puh, ki je požela aplavz udeležencev.
Navzoči so vseskozi komentirali dogajanje in postavljali vprašanja, prav tako se je živahna
debata odvijala na spletu – konferenco je v živo prenašal Studio 12. Še več razprave je bilo v
drugem delu konference. Najprej so se zvrstili predavatelji, ki so predstavili panoge Slovenije
za razvoj zelenih delovnih mest: Renata Karba iz Umanotere je predstavila trajnostni
turizem, Franc Pohleven z Biotehniške fakultete trajnostno verigo lesa, Urša Šebenik z
Inštituta za trajnostni razvoj ekološko kmetijstvo, Marinka Vovk iz Okoljsko-raziskovalnega
zavoda predelavo odpadkov, Bojan Žnidaršič iz Vitre pa učinkovito rabo energije.
Sledila je moderirana razprava z iskanjem odgovorov, kako lahko sami prispevamo k
celovitemu razvoju zelenih delovnih mest in kako lahko drugi sektorji podprejo njihov celovit
razvoj. Boljše ozaveščanje, »glasovanje« z denarnicami, dosledno nadziranje ponudnikov,
vzpostavljanje lastnega medijskega prostora, odprava plastičnih vrečk, trgovine brez

embalaže, boljša zakonodaja in aktivno državljanstvo so bili le nekateri od predlogov, ki so se
porodili na razpravi.
Sicer pa je bila konferenca le uvodni dogodek v pomoč za zagon gospodarstva z zelenimi
delovnimi mesti. Sledila bo celovita analiza potencialov in potreb različnih sektorjev, je
napovedala vodja projekta Gaja Brecelj, ki bodo izhodišča za 24 seminarjev po vsej državi,
organizirali bodo tudi javni nagradni natečaj za najboljšo prakso s področja zelenih delovnih
mest. Predvsem pa bo projekt služil za povezovanje sodelujočih, saj bodo ti ostali v stiku tudi
po konferenci.

Gradivo z dogodka je na voljo:
 na spletni strani Umanotere
 na portalu Slideshare
 na Twitter računu (oznaka #ZDMkonf)
 na Facebook računu
 na spletni strani Studia 12 (posnetek prenosa v živo)
Vse informacije o dogodku in projektu Spodbujamo zelena delovna mesta: Iva Gruden, vodja
komuniciranja, iva@umanotera.org, 01/439-7100

