VABILO
NA MEDNARODNO DELAVNICO

»Kreiranje zelenih delovnih mest«
Univerza v Mariboru v sklopu projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v
Mariboru« pripravlja delavnico z naslovom Kreiranje zelenih delovnih mest.
Zelena delovna mesta so v porastu, EU komisija napoveduje do leta 2020 novih 20 mio zelenih
delovnih mest. Gre za izjemno priložnost tudi za Slovenijo, da na vseh področjih (ne samo
tehniki, tudi v družboslovju, humanizmu, naravoslovju) poveča fleksibilnost za odpiranje
zelenih delovnih mest. Po Evropi in svetu so doslej najbolj poznana zelena delovna mesta v
ekovaseh, ekomestih in državah Severne Evrope. Njihove izkušnje kažejo, da brez aktivne
vključitve in povezave okolja, družbe in ekonomije, ni mogoče računati na ohrajanje sedanjega
standarda življenja. Zato so prav zelena delovna mesta nova priložnost tudi za milijone
brezposelnih visoko izobraženih mladih ljudi. Zanimivo je, da se je ta trend že začel na lokalni
ravni, kjer se odpirajo nova delovna mesta na področju socialnega podjetništva, dopolnilnih
dejavnosti na podeželju in predvsem v trajnostno usmerjenjem zelenem turizmu.
Na delavnici bodo predstavljeni pogoji Slovenije in Evrope za zelena delovna mesta s
poudarkom na prepoznavanju težav, ki ovirajo večji razcvet tovrstnih delovnih mest. Spoznali
bomo tudi zelena delovna mesta v sosednjih Avstriji in poiskali rešitve, ki so prenosljive v
slovenski prostor. V Sloveniji so zelena delovna mesta vezana na ekoremediacije, samooskrbo,
permakulturo, socialno podjetništvo in učni turizem.
V drugem delu delavnice bo ogled dobrih praks, kjer so zelena delovna mesta že sestavni del
lokalnih ekonomij, poudarek je na trajnostni regiji Dravinjski dolini.
V tretjem delu pa bomo kreirali zelena delovna mesta na pogojih, ki jih bomo prepoznali na
terenu in izdelali model za širjenje tovrstnih delovnih mest po Sloveniji in Evropi.
Delavnica poteka 3 dni od 1. septembra do 3. septembra 2014.
1. september 2014 s pričetkom ob 9. uri
v/na Filozofski fakulteti Maribor, predavalnica 1.6
Program delavnice:
čas

Vsebina

izvajalec

9.00 – 10.00

Predstavitev projekta
Internacionalizacija.

prof. ddr. Ana Vovk Korže

Kaj so zelena delovna mesta?

10.00 – 11.00

Vloga Univerze pri kreiranju
zelenih delovnih mest

doc. dr. Sara Tement

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva.«

11.00 – 11. 15
11.15 – 12.15

odmor
Primeri dobrih praks zelenih
prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
delovnih mest Univerze v
Sladjana Djorđević in dr. Daniela
Beogradu – Fakulteta za ekologijo
Cvetković
FUTURA

12.15 – 13.00

odmor

13.00 – 15.00

Izkušnje udeležencev z zelenimi
delovnimi mesti

prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
Sladjana Djorđević in dr. Daniela
Cvetković, doc. dr. Sara Tement,
izr. prof. dr. Marjan Krašna, prof.
ddr. Ana Vovk Korže, Nina
Globovnik, Nataša Vihar

15.00 – 16.00

Zasnova inovativnega kataloga
zelenih delovnih mest

prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
Sladjana Djorđević in dr. Daniela
Cvetković, doc. dr. Sara Tement,
izr. prof. dr. Marjan Krašna, prof.,
prof. ddr. Ana Vovk Korže, Nina
Globovnik, Nataša Vihar

2. september 2014 s pričetkom ob 9. uri
Zbirališče na železniški postaji Poljčane
Program delavnice:
čas
9.00 – 12.00

12.00 – 13. 00
13.00 – 15.00

Vsebina

izvajalec

Ogled zelenih delovnih mest v
Dravinjski dolini

prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
Sladjana Djorđević in dr. Daniela
Cvetković, doc. dr. Sara Tement,
Tepanje – Center ponovne
izr. prof. dr. Marjan Krašna, ddr.
uporabe - Ranč Dravinja –
Ana Vovk Korže, doc. dr. Sara
Slovenske Konjice, Etnološka vas
Tement, Nina Globovnik, Nataša
– Križeča vas
Vihar

Križeča vas - odmor
Učni poligon za samooskrbo Dole,
prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
Hostel Strug - Makolein povratek Sladjana Djorđević in dr. Daniela
v Lovnik – Domačija Debelak
Cvetković, doc. dr. Sara Tement,
izr. prof. dr. Marjan Krašna, prof.
ddr. Ana Vovk Korže, Nina

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva.«

Globovnik, Nataša Vihar

15.00 – 16.00

prof. dr. Jordan Aleksić, dr.
Sladjana Djorđević in dr. Daniela
Zaključki ogleda dobrih praks na
Cvetković, doc. dr. Sara Tement,
domačiji Debela (kosilo)
izr. prof. dr. Marjan Krašna, prof.
ddr. Ana Vovk Korže, Nina
Globovnik, Nataša Vihar

3. sepember 2014 s pričetkom ob 9. uri
v/na Filozofski fakulteti Maribor, predavalnica 1.6
čas
9.00 – 10.00
10.00 – 12. 00

Vsebina
Pravni vidiki zelenih delovnih
mest

izvajalec
Prof. dr. Rajko Knez

Izdelava inovativnega kataloga izr. prof. dr. Marjan Krašna, prof.
dr. Rajko Knez, prof. ddr. Ana
zelenih delovnih mest
Vovk Korže, doc. dr. Sara Tement,
Nina Globovnik, Nataša Vihar

12.00 – 13.00

odmor

13.00 – 16.00
Model širjenja zelenih delovnih
mest

izr. prof. dr. Marjan Krašna, dr.
Rajko Knez, prof. ddr. Ana Vovk
Korže, doc. dr. Sara Tement,
Nina Globovnik, Nataša Vihar

Vabilo je namenjeno študentom, ki se zanimajo za družbeno odgovorna in trajnostno zasnovana
zelena delovna mesta ne glede na študijsko področje.
Prijavi se lahko 15 študentov. Prijava poteka na email: natasa.vihar@um.si ali nina.globovnik@um.si

Vabljeni!

Prof. ddr. Ana Vovk Korže, vodja projekta

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
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