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Uvod 
Vse bolj razsežna degradacija naravnega okolja je v veliki meri posledica človeške ekonomske 

aktivnosti, k čemur prispevajo tudi prakse organizacij. V strokovnih in političnih krogih se je zato 

pojavila težnja k trajnostni usmeritvi gospodarstva, s čimer je mišljena zaveza k načinu bivanja 

in delovanja, s katerima ne bi presegali obnovitvene stopnje biosfere (Wackernagel idr., 2002). 
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Ideja v ozadju omenjenega koncepta je torej zmanjševanje škodljivih človekovih vplivov na 

okolje in večja socialna vključenost posameznikov (Karba idr., 2014). Podobno kot je psihološka 

stroka pristopila na pomoč v času obeh svetovnih vojn, lahko to stori tudi v času povečane 

družbene neenakosti in okoljske degradacije, o čemer pišeta tudi D. Ones in Dilchert (2012), ki 

sta v svojem prispevku v reviji Industrial and Organizational Psychology izpostavila pomen 

doprinosa psihologov dela in organizacije k trajnostni usmeritvi gospodarstva in jih pozvala k 

ukrepanju. V članku predstavljata vrsto področij, na katerih lahko delujejo organizacijski 

psihologi; od raziskovanja do izvajanja konkretnih ukrepov za spodbujanje okolju prijaznega 

vedenja na delovnem mestu. 

S trajnostno naravnanostjo gospodarstva je povezano tudi ustvarjanje novih, zelenih delovnih 

mest, ki imajo velik potencial tudi v Sloveniji (Karba idr., 2014). V seminarski nalogi zato na 

kratko predstavljam področje zelenih delovnih mest in njihov potencial v Sloveniji, predvsem pa 

se ukvarjam s predlogi, kako bi psihologi (dela in organizacije) lahko pripomogli k trajnostni 

usmeritvi gospodarstva preko spodbujanja razvoja zelenih delovnih mest in ozelenjevanja 1 

obstoječih delovnih mest ter organizacij.  

Zelena delovna mesta 
V literaturi se pojavljajo različne definicije zelenih delovnih mest (ZDM), ki so odvisne od 

interesov posameznih déležnikov. Definicije zelenih delovnih mest so zlasti pomembne z vidika 

pridobivanja statističnih podatkov in oblikovanja političnih ukrepov na dotičnem področju (Karba 

idr., 2014). Zavedati se je treba, da opredelitev zelenih delovnih mest ni absolutna, temveč 

spremenljiva kategorija (Čepelnik, 2012), ki se spreminja s stopnjo (tehnološkega) razvoja pri 

prehodu v trajnostne oblike gospodarjenja. 

Program Združenih narodov za okolje (UNEP) zelena delovna mesta opredeljuje kot delovna 

mesta, s katerimi se preko zmanjševanja porabe energije, vode in surovin ter spodbujanja brez-

ogljične ekonomije izognemo onesnaževanju in pripomoremo k varovanju biološke raznolikosti 

ter obnove ekosistemov. Zelena delovna mesta vključujejo različne sektorje; kmetijsko in 

industrijsko proizvodnjo, gradbeništvo, kot tudi raziskovalne, tehnične in storitvene dejavnosti. 

Poleg tega med zelena delovna mesta vključujemo le tista, ki ustrezajo zahtevam delavskih 

gibanj (npr. primerne mezde, varni delovni pogoji, pravica do združevanja v sindikate) (UNEP, 

2008). 

V Evropski uniji se glede ocenjevanja stanja zelenih delovnih mest največkrat sklicujejo na 

pristop Sektorja okoljskega blaga in storitev (The Environmental Goods and Services Sector, 

EGSS), ki med zelena delovna mesta zajema le dejavnosti s področja varstva okolja in upravljanja 

naravnih virov (Karba idr., 2014). V slovenski analizi Spodbujamo zelena delovna mesta, so ZDM 

                                              
1 Ozelenitev se nanaša na spremembo produkta ali procesa tako, da je le-ta okolju prijaznejši.  
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definirali kot »dostojna delovna mesta v zelenem gospodarstvu, predvsem v sektorju okoljskega 

blaga in storitev, ter v ozelenjevanju procesov v drugih sektorjih, kjer čistejše alternative ne 

obstajajo« (Karba idr., 2014, str. 14). Definicija, ki so jo uporabili, poleg delovnih mest v sektorju 

okoljskega blaga in storitev med zelena delovna mesta vključuje delovna mesta, katerih glavni 

namen ni le varstvo okolja, temveč tudi tista, ki omogočajo trajnostno usmeritev gospodarstva 

(npr. ekološko kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo). Omeniti velja tudi dejstvo, da med zelena 

delovna mesta ne vključujejo ozelenjenih delovnih mest, ki ustvarjajo izdelke in storitve, ki bi 

jih bilo mogoče (pro)izvajati z manjšim vplivom na okolje. Hkrati pa med zelena delovna mesta 

zajemajo le tista, ki so dostojna in upoštevajo vse delovne standarde (Karba idr., 2014).  

 

Potencial zelenih delovnih mest 
Potrebe po zelenih delovnih mestih po svetu naraščajo. V mnenjski raziskavi, ki jo je leta 2010 

izvedlo Združenje upravljalcev s človeškimi viri, so odkrili, da se 40 % organizacij usmerja k 

ustanavljanju zelenih delovnih mest ali pa že obstoječim delovnim mestom dodeljuje okolju 

prijazne zadolžitve (SHRM, 2011). Po podatkih Eurostat-a (2016) je zaposlenost v okoljskem 

sektorju (zajema le področje varstva okolja in upravljanja z naravnimi viri) v 28 članicah Evropske 

unije od leta 2000 do 2013 narasla z 2,8 milijona na 4,2 milijona zaposlenih za polni delovni čas, 

pri čemer je stopnja zaposlovanja večinoma naraščala za 2–6 % na letni ravni.  

Slovenska analiza je med potencialna zelena delovna mesta vštela delo na naslednjih področjih: 

ekološko kmetijstvo, gozdno-lesna veriga, ravnanje z odpadki, obnovljivi viri energije in 

učinkovita raba energije, trajnostni turizem in kot povezano dejavnost socialno podjetništvo. Pri 

tem je prišla do zaključka, da bi do leta 2020 v Sloveniji lahko imeli približno 250 000 zelenih 

delovnih mest, pri čemer so v oceno vključena tudi že obstoječa ozelenjena delovna mesta, na 

področju socialnega podjetništva pa so predvideli še dodatnih 80 000 ozelenjenih delovnih mest, 

ki bi jih zasedali predvsem posamezniki iz ranljivih skupin (Karba idr., 2014). O potencialu zelenih 

delovnih mest v Sloveniji si lahko več preberete v Prilogi. 

Vloga psihologov pri spodbujanju zelenih delovnih mest 
Čeprav je spodbujanje razvoja zelenih delovnih mest v večji meri pod pristojnostjo političnih 

odločevalcev, je lahko vloga psihologov na področju ozaveščanja o zelenih delovnih mestih 

bistvenega pomena. V poročilu projekta Spodbujamo zelena delovna mesta (Karba idr., 2014) so 

omenjeni štirje stebri podpornega sistema za spodbujanje zelenih delovnih mest: (a) raziskave, 

razvoj in eko-inovacije, (b) zelene investicije, (c) razvoj znanj in (d) dvig okoljske ozaveščenosti. 

Medtem ko se lahko verjetno le manjšina psihologov odloča za (večje) zelene investicije, pa so 

ostala tri področja bolj odprta za psihološko dejavnost. 
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Pojem zelenih delovnih mest je v uradnih publikacijah sicer prisoten že nekaj let, vendar v 

javnosti ni širše prepoznan. Psihologi, zaposleni na zavodih za zaposlovanje, bi lahko prevzeli del 

odgovornosti za informiranje javnosti o zelenih delovnih mestih in njihovem potencialu. S 

samostojnim izobraževanjem o zelenih delovnih mestih, njihovih značilnostih in iskanjem 

primerov dobrih praks iz tujine bi lahko vodili izobraževanja in delavnice za različne déležnike 

(npr. obrtno-podjetniške zbornice, zavodi za zaposlovanje). 

Poleg informiranja, ki je eden bolj osnovnih vidikov vloge psihologov pri spodbujanju prehoda v 

trajnostno družbo, imajo psihologi na tem področju veliko potencialnih zadolžitev. 

Trajnostno naravnane družbe ni brez okoljsko ozaveščenih posameznikov, pri čemer je z 

ozaveščanjem najlažje začeti v zgodnejših življenjskih obdobjih. Psihologi v vrtcih bi lahko 

poskrbeli za dosledno izvajanje kurikula o okolju prijaznem vedenju, šolski psihologi pa bi lahko 

pripomogli k zviševanju okoljske ozaveščenosti v šolah. K spodbujanju zelenih delovnih mest 

lahko prispevajo tako, da učence in dijake informirajo ter usmerjajo v zelene poklice. 

Pomemben vidik zelenih delovnih mest je njihova dostojnost, ki zajema varne delovne pogoje in 

spoštovanje delovne zakonodaje. Psihologi dela in organizacije lahko v teh primerih poskrbijo za 

zagotavljanje varnosti, zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. V interdisciplinarnih 

timih bi lahko sodelovali pri ergonomskih raziskavah in izboljšavah pripomočkov ter delovnih 

procesov na zelenih delovnih mestih (npr. v gozdarstvu, na področju predelave surovin ipd.). 

Prvi steber sistema za spodbujanje zelenih delovnih mest zajema raziskave, razvoj in eko-

inovacije (Karba, idr., 2014). Kot poznavalci ustvarjalnosti in številnih tehnik ustvarjalnega 

mišljenja lahko psihologi pripomoremo k iskanju idej za nove zelene izdelke in storitve, z dobrim 

poznavanjem raziskovalne metodologije pa lahko sodelujemo v interdisciplinarnih raziskovalnih 

timih ali pa izvajamo analize za potrebe organizacij. 

V raziskavi Evropske komisije (Eurobarometer, 2013) o možnostih za gospodarnejše ravnanje z 

viri, ki so jo izvajali v sektorju malih in srednjih podjetij, se je namreč pokazalo, da mala in 

srednja podjetja, ki sicer kot najpotrebnejšo spodbudo za gospodarnejše ravnanje z viri 

največkrat omenjajo donacije ali subvencije (51 %), v 10–12 % omenjajo, da bi potrebovali orodje 

za samoocenjevanje lastne učinkovitosti pri porabi virov v primerjavi z drugimi podjetji in bazo 

podatkov s študijami primerov, ki predstavljajo prednosti učinkovite rabe virov za podjetja. V 

obeh primerih vidim priložnost za psihologe dela in organizacije, ki bi lahko izvedli tovrstne 

analize (tudi v interdisciplinarnih timih) in oblikovali koristne baze podatkov ter na ta način 

pripomogli k zmanjšanju porabe virov. S poznavanjem raziskovalne metodologije in s pomočjo 

analize delovnih mest lahko psihologi navsezadnje pripomoremo tudi k ugotavljanju, ali je neko 

delovno mesto res zeleno. 

Organizacije se v vedno večjem številu odločajo za trajnostno naravnanost ali pa vsaj ozelenitev 

svojega poslovanja, bodisi zaradi okoljske naravnanosti vodstvenih kadrov, večkrat pa zaradi 
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zmanjševanja stroškov in ustvarjanja okolju prijazne blagovne znamke. Pri tem večina vodij 

trajnostno usmeritev dojema kot dobro, a ne nujno prakso poslovanja, zaradi česar Združenje za 

upravljanje s človeškimi viri predlaga, da del odgovornosti zanjo prevzamejo kadrovski psihologi 

(SHRM, 2011). 

V današnjem času je namreč veliko mladih iskalcev zaposlitve bolj okoljsko ozaveščenih oz. si 

prizadeva za zmanjševanje vpliva na okolje, med drugim tudi tako, da iščejo okolju prijazne 

delodajalce. Prav tako naj bi več mladih iskalo delovno mesto s smislom in trajnostno vrednotno 

naravnanostjo. Kadrovski psihologi lahko take kandidate privabljajo z ustvarjanjem zelene 

blagovne znamke delodajalca in sklepanjem psiholoških pogodb, ki zaposlenim omogočajo 

občutek ustvarjanja trajnostne družbe (SHRM, 2011). 

Psihologi lahko torej veliko prispevamo k spodbujanju uveljavljanja zelenih delovnih mest, za 

našo dejavnost pa je še bolj odprto področje ozelenjevanja obstoječih delovnih mest. Tako lahko 

na primer poskušamo spreminjati stališča vodij in zaposlenih do okolja, skrbimo za izobraževanje 

(vodilnih) kadrov na področju okolju prijaznega vedenja na delovnem mestu in spreminjamo 

organizacijsko klimo ter kulturo. 

Ozelenjevanje delovnih mest in organizacij 
Večina dosedanjih raziskav o spodbujanju okolju prijaznega vedenja se nanaša na zasebno 

vedenje, za katerega veljajo drugačne značilnosti kot za okolju prijazno vedenje na delovnem 

mestu. Za razliko od zasebnega okolju prijaznega vedenja, ki je največkrat prostovoljno in 

samoiniciativno, je lahko okolju prijazno vedenje na delovnem mestu zahtevano s strani 

delodajalca in kot tako pripomore k doseganju organizacijskih ciljev, ali pa se pojavi kot 

prostovoljno okolju prijazno vedenje na delovnem mestu (Norton, 2016). V tem delu seminarske 

naloge se bom osredotočila samo na okolju prijazno vedenje na delovnem mestu, pri čemer bom 

predstavila tako raziskave na področju zahtevanega okolju prijaznega vedenja kot tudi 

prostovoljnega. 

Na učinkovitost okolju prijaznega vedenja v organizaciji vplivajo dejavniki na različnih nivojih in 

jih lahko delimo na kontekstualne in notranje. Med prve se uvrščajo dejavniki na nivoju institucij, 

organizacije, vodij in timov. Obenem je okolju prijazno vedenje zaposlenega odvisno tudi od 

notranjih dejavnikov, tj. dejavnikov na nivoju zaposlenega (Norton, 2016). V naslednjem delu 

predstavljam izsledke raziskav o okolju prijaznem vedenju v organizaciji po različnih nivojih. 

Institucionalni nivo 
Dejavniki institucionalnega nivoja izhajajo iz širšega okolja in jih lahko delimo na regulatorne 

(npr. zakoni in regulacije), normativne (npr. konkurenca, potrebe trga) in kulturno-spoznavne 

(npr. družbena pričakovanja) pritiske (Scott, 1995, v Norton, 2016). Raziskav, ki bi se ukvarjale 

s proučevanjem institucionalnih dejavnikov v povezavi z okolju prijaznim vedenjem, je 
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razmeroma malo. Marshall, Cordano in Silverman (2005) v svojem prispevku na primer opisujejo 

regulatorne (npr. zakonodaja o uporabi pesticidov), normativne in kulturno-spoznavne pritiske 

(npr. ozaveščenost kupcev), ki severnoameriško vinsko industrijo spodbujajo k trajnostnejši 

naravnanosti.  

Organizacijski nivo 
Na nivoju organizacije na okolju prijazno vedenje vplivajo organizacijska klima in kultura, 

organizacijske strategije, spodbude in dejavnosti kadrovske službe (Norton, 2016).  

Organizacijska kultura in klima 
Cameron in Quinn (2006) omenjata, da številni poskusi uvajanja sprememb v organizacijo 

mnogokrat spodletijo, ker ne pride do sprememb v organizacijski kulturi in ta ostaja ista kot pred 

intervencami. Ključen vidik trajnostne naravnanosti organizacije je torej okolju prijazna 

organizacijska kultura, za katero je značilno, da zaposleni delijo pogled na trajnostno 

usmerjenost organizacije, posledično pa oblikujejo pozitivna stališča do okolja in se vedejo 

okolju prijazno (Norton, Zacher in Ashkanasy, 2015). Organizacije se lahko razlikujejo glede na 

stopnjo okolju prijazne organizacijske kulture. Nekatere so okolju bolj prijazne, druge malo 

manj, a jih še vedno označujemo z izrazom »zelena organizacija«, hkrati pa lahko znotraj iste 

organizacije lahko obstaja več subkultur (Linnenluecke in Griffiths, 2010). Linnenluecke in 

Griffiths (2010) sta predvidela različne usmeritve organizacij k trajnosti glede na prevladujočo 

kulturo po tipologiji Camerona in Quinna (2006). Organizacija s kulturo klana, za katero sta 

značilni fleksibilnost in usmerjenost navznoter, naj bi trajnost dojemala v okviru človeškega 

kapitala in se usmerjala v skrb za dobrobit zaposlenih. V organizacijah s kulturo ad hoc, ki je za 

razliko od kulture klana bolj usmerjena navzven, naj bi stremeli k povečevanju konkurenčne 

prednosti pred drugimi. V organizacijah z notranje usmerjeno kulturo hierarhije naj bi trajnostno 

naravnanost dojemali v okviru učinkovite uporabe virov, medtem ko naj bi v kulturi trga želeli 

zagotoviti dolgoročno preživetje organizacije in se prilagajali spremembam okolja. Psiholog dela 

in organizacije naj bi torej prepoznal tip organizacijske kulture, nato pa oblikoval intervence v 

smeri spodbujanja tistega vidika trajnosti, ki bi ustrezala obstoječem tipu kulture (Norton, 

Zacher in Ashkanasy, 2015).  

Zaposleni naj bi zaznavali okolju prijazno organizacijsko kulturo na podlagi artefaktov, ki tvorijo 

organizacijsko klimo. Artefakti so lahko zahteve po ločenem zbiranju odpadkov, energetska 

učinkovitost, urejanje skupnih prevozov ipd. Organizacijska klima se dodatno utrjuje s 

konsistentnim sporočanjem vrednot, za katere se organizacija zavzema. Na ta način zaposleni 

spoznajo organizacijske norme in na njihovi podlagi usmerjajo svoje vedenje (Norton, Zacher in 

Ashkanasy, 2015). Norton (2016) je v svoji doktorski disertaciji odkril, da je organizacijska klima 

pomemben posrednik med dojemanjem organizacijske naravnanosti k trajnosti in okolju 

prijaznim vedenjem zaposlenih. Organizacijsko klimo naj bi zaposleni razločevali na ravni 

organizacije in na ravni sodelavcev. Na ravni organizacije naj bi organizacijska klima delovala 
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kot preskriptivne norme, kar pomeni, da zaposleni, ki dojema organizacijsko klimo kot okolju 

prijazno, predvideva, da organizacija od njega pričakuje okolju prijazno vedenje. Obenem pa 

okolju prijazno vedenje sodelavcev deluje kot deskriptivne norme in zaposlenega spodbuja k 

podobnemu vedenju. Norton (2016) je ugotovil, da dojemanje okolju prijazne organizacijske 

klime zaposlenega spodbudi k zahtevanemu okolju prijaznemu vedenju na delovnem mestu, 

medtem ko posameznikovo zaznavanje okolju prijaznega vedenja pri sodelavcih učinkuje na 

njegovo prostovoljno okolju prijazno vedenje na delovnem mestu. 

V organizacijah bi bilo torej smiselno zaposlenim sporočati okolju prijazno naravnanost 

organizacije preko artefaktov, kot so spodbujanje prevoznih skupnosti (sodelavci se dogovorijo 

o skupnem prevozu na delovno mesto), zmanjševanje količine odpadkov in njihovo ločeno 

zbiranje, spodbujanje energetsko učinkovitejših procesov ipd. Zaposleni bi na ta način zaznali, 

da organizacija od njih pričakuje okolju prijazno vedenje. Za povišanje stopnje prostovoljnega 

okolju prijaznega vedenja v organizaciji pa bi bilo smiselno delovati v smeri treningov kolektiva, 

pri čemer bi vsak nov zaposleni opazil, da se sodelavci vedejo okolju prijazno, zaradi česar bi 

tudi sam prilagodil svoje vedenje. 

Zeleno upravljanje s človeškimi viri 
Zeleno upravljanje s človeškimi viri je definirano kot uporaba kadrovskih pristopov z namenom 

spodbujanja trajnostne uporabe virov v organizacijah in posledično v procesu spodbujanja okolju 

prijaznega ravnanja zaposlenih izboljšati vzdušje v organizaciji in zadovoljstvo zaposlenih 

(Pampra, 2013). Je pomemben del sistema okoljskega upravljanja organizacij in del širše t. i. 

korporativne družbene odgovornosti2. Zajema področja zelenega privabljanja in zaposlovanja 

kadrov, zelenega treninga in razvoja kadrov, zelenega upravljanja učinkovitosti, zelenega 

nagrajevanja in zelenih odnosov z zaposlenimi (Pampra, 2013). 

Zeleno privabljanje zaposlenih je proces privabljanja in zaposlovanja kandidatov z znanji, 

veščinami in vedenjem, ki se skladajo z okoljskim upravljanjem organizacije (Ahmad, 2015). 

Wehrmeyer (1996, v Ahmad, 2015) trdi, da na ta način že vnaprej zagotovimo, da so kandidati 

seznanjeni z okoljskimi vrednotami organizacije in se tako lažje prilagodijo organizacijski kulturi. 

Poleg tega so taki posamezniki bolj zavzeti za okolju prijazno vedenje in poznajo (osnovne) 

postopke okolju prijaznega ravnanja (Ahmad, 2015). Na ta način tudi zmanjšamo potrebo po 

zelenem treningu kadrov. 

Zelen trening in razvoj kadrov se nanaša na izobraževanje zaposlenih o okolju prijaznem vedenju, 

spreminjanje njihovih stališč in na razvijanje njihovih veščin okolju prijaznega ravnanja (npr. 

zmanjšanje porabe vode in energije, zmanjševanje količine odpadkov itd.) preko delavnic in 

seminarjev. Obenem zajema tudi vključevanje zaposlenih v reševanje okoljskih problemov v 

                                              
2 Korporativna družbena odgovornost se nanaša na integracijo družbenih in okoljskih zadev v 

poslovanje organizacij (Zelena knjiga, 2001).  
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organizaciji, pri čemer zaposleni lahko pripravijo svoje predloge za izvajanje zelenih praks v 

podjetju (Zoogah, 2011). 

Zeleno upravljanje učinkovitosti zajema okoljsko učinkovitost organizacije, ki jo dosegamo s 

pomočjo okolju prijaznega vedenja zaposlenih (Ahmad, 2015). Pomemben vidik upravljanja 

učinkovitosti je postavljanje ciljev (npr. določiti odstotek zmanjšanja porabe energije ali drugih 

virov), ki jih lahko sprejmemo na ravni organizacije in tako spodbujamo sodelovanje in večjo 

povezanost kolektiva. Vrednotenja okolju prijaznega vedenja na ravni posameznika se 

organizacije za enkrat redkeje poslužujejo (Liebowitz, 2010), a se situacija spreminja, saj je del 

zelenega upravljanja z viri tudi nagrajevanje, pred katerim naj bi običajno izvedli vrednotenje. 

Namen zelenega nagrajevanja je spodbuditi okolju prijazno vedenje v organizaciji in zmanjšati 

verjetnost pojavljanja »nezelenega« vedenja (Ahmad, 2015; Zoogah, 2011). V večini primerov 

vključuje podeljevanje bonitet zaposlenim, ki se vedejo okolju prijazno (Liebowitz, 2010). Tako 

na primer zaposleni, ki na delovno mesto pridejo peš, s kolesom ali z javnim prevozom, zbirajo 

točke, ki jih na koncu unovčijo v poljubni obliki. Resne in učinkovite denarne spodbude za okolju 

prijazno vedenje je težje podeljevati, saj težko zagotovimo natančno in pravično ocenjevanje 

okolju prijaznega vedenja (Fernández, Junquera in Ordiz, 2003). 

Najpomembnejši vidik zelenega upravljanja s človeškimi vir pa je skrb za dobro počutje 

zaposlenih in njihovo povezanost z organizacijo. Na področju zelenega odnosa z zaposlenimi naj 

bi kadrovski strokovnjaki stremeli k spodbujanju vključevanja zaposlenih k okoljskemu 

upravljanju organizacije. Pri tem naj bi jih spodbujali k vsem vrstam okolju prijaznega vedenja 

na delovnem mestu in jih vključevali v reševanje okoljskih problemov organizacije ter njenega 

ožjega okolja (Ahmad, 2015). 

Nivo vodij 
Način vodenja lahko vpliva na zahtevano in prostovoljno okolju prijazno vedenje na delovnem 

mestu (Graves, Sarkis in Zhou, 2013; Robertson in Barling, 2013). Največ raziskav na področju 

povezanosti vodenja in okolju prijaznega vedenja na delovnem mestu zajema okoljski 

transformacijski način vodenja, za katerega je značilno, da vodje jasno izražajo svojo vizijo o 

okolju prijazni naravnanosti organizacije, izražajo svoje okoljske vrednote in delujejo kot zgled 

s svojim okolju prijaznim vedenjem (Graves idr., 2013). Rezultati raziskave L. Graves in 

sodelavcev (2013) kažejo, da okoljski transformacijski način vodenja vpliva na okolju prijazno 

vedenje na delovnem mestu preko povišanja notranje in zunanje motivacije zaposlenih. Avtorji 

pojasnjujejo povišanje zunanje motivacije s spodbudami vodje, ki zaposlenim nudi informacije 

o pomenu okolju prijaznega vedenja in jim vzbudi občutek kompetentnosti, zaradi česar naj bi 

si zaposleni bolj prizadevali za okolju prijazno vedenje na delovnem mestu. Poleg tega naj bi 

okoljski transformacijski stil vodenja in okolju prijazno vedenje vodij vplivala na naklonjenost 

zaposlenih do okolju prijaznega vedenja in posredno na prostovoljno okolju prijazno vedenje na 

delovnem mestu (Robertson in Barling, 2013). 
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Nivo timov 
Poleg socialnih norm, ki vključujejo prej opisano okolju prijazno klimo med sodelavci (glejte 

podpoglavje Organizacijska kultura in klima) in imajo pozitiven učinek tako na zahtevano- kot 

tudi na prostovoljno okolju prijazno vedenje na delovnem mestu (Norton, 2016), ima pomembno 

vlogo pri spodbujanju okolju prijaznega vedenja na ravni timov tudi skupinsko postavljanje 

ciljev. Lingard, Gilbert in Graham (2001) poročajo o pozitivnih izidih skupinskega postavljanja 

ciljev na učinkovitejšo uporabo gradbenega materiala in zmanjšanje količine gradbenih 

odpadkov. Prav tako naj bi prepričanja o skupinski samoučinkovitosti imela pozitiven učinek na 

prostovoljno okolju prijazno vedenje na delovnem mestu. Zaposleni, ki verjamejo, da lahko 

skupaj dosežejo zmanjšanje porabe električne energije na delovnem mestu, se tudi bolj 

potrudijo za doseganje tega cilja (Carrico in Reimer, 2011). 

Nivo zaposlenih 
Na okolju prijazno vedenje na delovnem mestu učinkuje večje število spremenljivk, kot so na 

primer posameznikova okoljska stališča, zaznan vedenjski nadzor, navade, zasebno okolju 

prijazno vedenje, notranja motivacija, osebnostne lastnosti ipd. (Norton, 2016). Kljub temu da 

se okolju prijazno ravnanje v raziskavah pogosto dojema kot stabilen vzorec vedenja, je Norton 

(2016) v svoji doktorski disertaciji ugotovil, da posameznikovo okolju prijazno vedenje na 

delovnem mestu variira preko različnih dni. Nanj naj bi v večji meri vplivalo tudi posameznikovo 

dojemanje organizacijske klime, pri čemer zaznavanje zelene organizacijske klime povišuje 

posameznikovo namero za okolju prijazno vedenje in povečuje verjetnost, da se bo posameznik 

vedel okolju prijazno. 

 

Zaključek 
Področje ozelenjevanja organizacij s pomočjo kadrovskih strokovnjakov se je v zadnjem času 

zelo razširilo, saj število novih prispevkov na to temo iz dneva v dan narašča. Po svetu torej 

vedno bolj prepoznavajo pomen trajnostne usmeritve organizacij in vloge kadrovskih 

strokovnjakov pri njenem spodbujanju. Organizacije, ki zaposlujejo t. i. koordinatorje trajnosti3, 

namreč ugotavljajo, da le-ti nimajo pravšnjih kompetenc na področjih motiviranja in 

spreminjanja stališč, ki so ključne za usmerjanje v trajnostno poslovanje (Liebowitz, 2010). Za 

to so najbolje usposobljeni kadrovski psihologi, ki lahko pripomorejo k spreminjanju 

organizacijske kulture in spodbujanju okolju prijaznega vedenja tudi preko praks zelenega 

upravljanja s človeškimi viri.  

Kljub splošno sprejeti informaciji, da je največja ovira pri prehodu v trajnostno poslovanje 

organizacij nezainteresiranost vodstev, menim, da obstaja veliko večja ovira v prepričanjih 

                                              
3 Zaposleni, ki je zadolžen za spodbujanje zaposlenih in vodstva k trajnostnim praksam. 
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kadrovskih psihologov. Najprej zato, ker sami ne prepoznajo svoje vloge v tem procesu in so 

prepričani, da zadolžitve trajnostnega upravljanja niso v njihovi pristojnosti. Tako mišljenje pa 

je zgrešeno, saj trajnostna usmeritev zadeva ljudi, njihovo ravnanje in posledično tudi dobro 

počutje, vse to pa je nesporno v pristojnosti kadrovskih psihologov (SHRM, 2011). Zeleno 

upravljanje s človeškimi viri namreč po mojem mnenju ni nič drugega kot običajna praksa 

kadrovanja z dodanim vnosom okoljskih vrednot v organizacijo. Drugič pa obstaja ovira zato, ker 

so kadrovski psihologi prepričani, da brez predhodnega obrata v mišljenju vodstva sami ne morejo 

ničesar spremeniti. Kar je sicer res, a to trditi pomeni uklanjati se samouresničujočim se 

prerokbam. Za začetek lahko torej poskusijo vsaj s spreminjanjem stališč vodstvenih kadrov.  
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Priloga 
Seminarski nalogi prilagam kratek povzetek analize stanja in potencialov, ki so jo v okviru 

projekta Spodbujamo zelena delovna mesta izvedli strokovni sodelavci Umanotere, Slovenske 

fundacije za trajnostni razvoj, po naročilu Urada vlade Republike Slovenije za komuniciranje. 

Ekološko kmetijstvo 
Ekološke kmetije glede obsega dela potrebujejo od 0,5 do 2 PDM (število polnih delovnih moči) 

na leto. V letu 2012 je 2.682 ekoloških kmetij nudilo delo skoraj 3.100 PDM. Po ocenah Inštituta 

za trajnostni razvoj bi po scenariju 50 % preusmeritve kmetijstva v ekološko pridelavo lahko 

ozelenili 42 800 delovnih mest, pri stoodstotni preusmeritvi pa dobrih 85 000 delovnih mest, pri 

čemer so v oceno všteti neposredno delo in dopolnilne dejavnosti na kmetijah (Karba idr., 2014). 

Pri tem velja omeniti izkušnje iz tujine, ki kažejo, da je neto učinek ekološkega kmetijstva na 

zaposlovanje ničen oz. negativen zaradi neplačanega dela družinskih članov in daljšega 

delovnega časa (Hergovich, 2013). 

Gozdno-lesna veriga 
Na podlagi ocen iz gospodarsko razvitejših držav, ki imajo dobro urejen gozdno-lesni sektor, 

predstavlja 100 m3 predelanega lesa 1 zeleno delovno mesto. V Sloveniji bi glede na ocene v 

gozdno-lesnem sektorju imeli 50 000 zelenih delovnih mest (Karba idr., 2014), pri čemer je do 

leta 2020 realnejša ocena 25 000 delovnih mest (Humar, idr. 2012, v Karba idr. 2014). 

Ravnanje z odpadki 
Glavni cilj trajnostne usmeritve je čim manjša količina odpadkov, kar po eni strani pomeni manj 

delovnih mest na področju ravnanja z odpadki. Vendar tovrstna usmeritev odpira možnost za 

ustvarjanje delovnih mest, ki so povezana s področji ponovne uporabe in recikliranja, pa tudi 

raziskav in razvoja (npr. materiali, ki se jih laže reciklira) ter informiranja (Karba idr., 2014). V 

analizi Spodbujamo zelena delovna mesta so ocenili, da bi lahko na področju recikliranja 

odpadkov pridobili 1100 zelenih delovnih mest, na področju zmanjševanja odlaganja odpadkov, 

ki zajema recikliranje, komuniciranje, izobraževanje in marketing dodatnih 600, skupaj s širšim 

področjem varčevanja z viri (npr. razvoj izdelkov iz odpadkov, ponovno pridobivanje surovin iz 

IT tehnologije) pa do 5000 zelenih delovnih mest (Karba idr., 2014). 

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije 
Zaposlovanje na področju obnovljivih virov energije je odvisno od zastavljenih podnebnih in 

energetskih ciljev ter izvajanja ukrepov na tem področju. V zvezi z učinkovito rabo energije se 

največkrat omenja energetska sanacija stavb, pri čemer bi po izračunih toplotna sanacija vsega 

stavbnega fonda v Sloveniji ob letnih vlaganjih 229,2 milijona evrov za dobo 10 let omogočila 

zaposlitev 13 480 delavcem, sanacija brez zamenjave oken in z nižjim vložkom sredstev pa bi 

zagotovila približno 5150 delovnih mest (Karba idr., 2014).  
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Trajnostni turizem 
V analizi Spodbujamo zelena delovna mesta so se v okviru trajnostnega turizma osredotočili 

predvsem na delovna mesta, ki bi jih lahko pridobili z ozelenitvijo turistične infrastrukture 

(povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije) in spodbujanjem 

trajnostne mobilnosti (npr. izboljšanje javnega potniškega prometa). Ocenili so, da bi lahko to 

področje zajemalo več kot 100 000 zelenih delovnih mest. Obenem bi lahko posredno pridobili 

dodatna delovna mesta z novimi turističnimi produkti, povezovanjem z lokalnimi prebivalci in 

marketingom (Karba idr., 2014). 

Socialno podjetništvo  
Socialno podjetništvo sicer ne sodi neposredno med zelena delovna mesta, vendar s svojo 

trajnostno naravnanostjo omogoča nastanek novih zaposlitev, ki bi jih lahko uvrstili med zelena 

delovna mesta (Karba idr., 2014). Na podlagi deleža zaposlenih v socialnem podjetništvu v 

razvitejših državah je Inštitut za trajnostni razvoj ocenil, da bi na področju socialnega 

podjetništva v Sloveniji  lahko imeli 80 000 zelenih delovnih mest, ki bi jih zasedali posamezniki 

iz ranljivih skupin. 
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