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modul : Okoljevarstvo  

usposabljanje: Podjetje v okolju – ekonomika okolja in trajnostni razvoj 

Izvajalec: Janja Leban, GZS- Center za poslovno usposabljanje 

 

Izobraževalni cilji 

• spoznati ključne okoljske probleme in vire onesnaževanja 

• spoznati se z načeli in usmeritvami trajnostnega razvoja 

• dobiti vpogled v zahteve okoljske politike in zakonodaje (EU in slovenske), spoznati instrumente okoljske politike, 

vključno z ekonomskimi instrumenti na področju okolja 

• spoznati okoljske zahteve s posameznih okoljskih področij (odpadki, hlapne organske spojine, emisije v zrak…) 

oziroma obveznosti podjetij 

• spoznati se z ključnimi orodji za obvladovanje okolja (ISO 14001, EMAS, čista proizvodnja…) 

• pridobiti podlago za opredelitev okoljskih vidikov, vplivov podjetij na okolje (z vidika proizvodnje, proizvodov…), 

določitev okoljskih kazalcev 

• spoznati se z osnovnimi pojmi BAT, kaj sodi med okoljske tehnologije, okoljskimi stroški 

• razumeti okolje kot sestavni del poslovanja, vsake dejavnosti/aktivnosti v podjetju 

 

Opredelitev znanj in kompetenc, ki jih bodo slušatelji pridobili 

 

Splošna znanja in kompetence 

• splošna znanja o globalnih okoljskih problemih, virih emisij, usmeritvah za njihovo 

• obvladovanje, načelih in usmeritvah trajnostnega razvoja 

• znanja o prepletenosti instrumentov okoljske politike 

• znanja o pristopih k urejanju okoljskih vprašanj 

• osnove za sistematično delo na področju okolja oziroma vključevanja okolja v poslovanje Podjetij 

 

Modulsko specifične znanja in kompetence 

 

• vpogled v zakonodajne zahteve oz. obveznosti, ki se nanašajo na podjetje/dejavnost 

• vpogled v razvoj okoljskih tehnologij oziroma možne pristope za zmanjševanje in obvladovanje okoljskih vplivov: 

od end-of-pipe tehnologij do optimizacije procesov, zmanjševanja rabe surovin, energije, izbire surovin, tehnik 

BAT, preprečevanja nastajanja odpadkov, predelave, reciklaže, celovitega pristopa do izdelkov… 

• poznavanje orodij za obvladovanje okolja in izhodišč za sistematičen pristop k urejanju 

• okoljskih vprašanj in hkrati za obvladovanje stroškov, povezanih z okoljem 

• osnove za opredelitev okoljskih vidikov, vplivov na okolje, ciljev, okoljskih kazalcev 

• znanja o pomenu sodelovanja z javnostmi, preglednosti delovanja na področju okolja, 

• posredovanja okoljskih podatkov javnosti 

 

Vsebina modula  

 

Vsebina modula 

(po tematskih sklopih) 
Predvidene vsebine 

Okoljski problemi, 

trajnostni razvoj, 

usmeritve okoljske politike 

 

• ključni okoljski problemi (podnebne spremembe, odpadki, zrak,vode…) 

• kaj je trajnostni razvoj, načela trajnostnega razvoja 

• instrumenti okoljske politike (vključno z ekonomskimi) in njihova prepletenost 

• usmeritve okoljske politike na izbranih področjih (podnebne spremembe, emisije v zrak ( 

hlapne organske snovi, težke kovine, prah…), ravnanje z odpadki… 

Zahteve podjetij na 

področju okolja 

 

• zahteve po izbranih okoljskih področjih (odpadki, emisije v zrak/ hlapne organske snovi…, 

toplogredni plini…) in obveznostih (okoljevarstvena dovoljenja, vpisi v evidence, 

monitoring, poročila, okoljske dajatve…) 

• pristopi za preprečevanje, zmanjševanje in obvladovanje emisij 

• kaj so tehnike BAT in dokumenti BREF 

Orodja za obvladovanje 

okolja, 

okoljski indikatorji 

• sistemi ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS…), razlike med njimi, prednosti 

• okoljski vidiki, vplivi podjetij na okolje: proizvodnja, proizvodi… 

• okoljski kazalci, okoljski stroški 

• javnost okoljskih podatkov, komuniciranje z javnostmi 

 


