
                                                                                                                                     

 

METODOLOŠKA POJASNILA - ZELENA DELOVNA MESTA 

 Sektor: sektor okoljskega blaga in storitev 

 Časovni okvir: letni 

 Enota: število zaposlenih 
Cilji povzeti po 
Za ta kazalec ciljna vrednost ni zastavljena. 
Metodologija izračuna 

Kazalca število delovnih mest v sektorju okoljskega blaga in storitev ter število zaposlitev na področju upravljanja z 
energetskimi viri po dejavnostih sta predmet statističnih raziskovanj SURS in EUROSTAT, kjer so na voljo tudi 
metodološka pojasnila.  
Delež zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev za EU je izračunan iz podatkov EUROSTAT-a kot razmerje 
med številom zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in storitev zaposlenih (Employment in the environmental goods 
and services sector (env_ac_egss1) in številom zaposlenih skupaj (Employment (main characteristics and rates) − 
annual averages (lfsi_emp_a). 
Vir podatkov za število zaposlenih v Sloveniji v sektorju okoljskega blaga in storitev je SURS (baza SI STAT: 
Zaposlenost v sektorju okoljskega blaga in storitev (PDM), Slovenija, letno) sicer je delež za Slovenijo izračunan na 
enak način. 
Potrebne nadaljnje ocene, če kazalec ne sledi cilju 
Ob zmanjševanju zaposlenosti v sektorju okoljskega blaga in storitev je potrebna analiza zaposlenosti po posameznih 
dejavnostih. 
Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov 
Pregled virov in razpoložljivosti podatkov za kazalec zelena delovna mesta je prikazan v tabeli (Tabela 1).  
 
Tabela 1:  Podatkovni viri in organiziranost zbiranja podatkov za zelena delovna mesta 

Podatek Enota Vir Razpoložljivost podatka 

Število zaposlenih v sektorju 
okoljskega blaga in storitev 
po dejavnosti, Slovenija 

število SURS 

(SI-STAT: Število zaposlenih v 
sektorju okoljskega blaga in 
storitev po dejavnosti in po 
okoljskih domenah, Slovenija, 
letno) 

Za leti 2011 in 2012 so objavljeni 
podatki po stari metodologiji. 

Od leta 2013 naprej se 
spremljajo podatki po novi 
metodologiji. 

Število zaposlenih v sektorju 
okoljskega blaga in storitev 
po dejavnosti, EU-27/EU-28 

število EUROSTAT: (Employment in 
the environmental goods and 
services sector, 
env_ac_egss1)  

Podatki so na voljo samo za 
nekaj držav in EU, od leta 2013 
se podatki spremljajo tudi za 
Slovenijo. 

Število zaposlenih, Slovenija 
in EU-27/EU-28 

število EUROSTAT: (Employment 
(main characteristics and 
rates) − annual averages, 
lfsi_emp_a)/ zaposleni skupaj) 

letno 

 
Datum zajema podatkov za kazalec: 2. 4. 2019 
Podatki za obdobje: 2011−2016 
Geografska pokritost: Slovenija, EU 
 
Informacije o kakovosti za ta kazalec: 
Statistika računov sektorja okoljskega blaga in storitev v Sloveniji je postala redna. EUROSTAT ima objavljene 
podatke o stanju le do leta 2015. Vzpostavitev metodologije spremljanja zaposlenih v sektorju okoljskega blaga in 
storitev po okoljskih domenah, omogoča kvalitetnejšo spremljanje učinka podnebne politike in izvajanja ukrepov 
zmanjševanje TGP na nove (zelene) zaposlitve. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss1&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsi_emp_a&lang=en
https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=2730804S&ti=&path=../Database/Okolje/27_okolje/07_Okoljski_racuni/10_27308_rac_blago_storitve/&lang=2

