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Uvod 
Slovenija ima vse možnosti, da doseže podnebne in energetske cilje, ki jih je sprejela v okviru zaveze 

Evropske unije k prehodu v visoko energetsko učinkovito in nizkoogljično gospodarstvo do leta 2020. 

Trditev je podkrepljena s številnimi praktičnimi rešitvami za blaženje učinkov podnebnih sprememb 

in prilagajanje nanje ter uveljavitev načel trajnostnega razvoja, ki so se razvile v zadnjih letih. Dobre 

prakse na področjih obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije, trajnostne mobilnosti, 

vrednostne verige lesa, trajnostnega razvoja podeželja in ekološkega kmetovanja, trajnostne 

proizvodnje in potrošnje ter prilagajanja na podnebne spremembe dokazujejo, da doseganje 

ambicioznih ciljev zniževanja izpustov toplogrednih plinov ni le možno in praktično izvedljivo, temveč 

da prinaša tudi vrsto drugih koristi, med drugim prihranke in nova delovna mesta, inovativne rešitve 

in razvojne priložnosti. Varuje okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja. Zato je 

pomembno, da je dvajsetim navdihujočim dobrim praksam, predstavljenim v okviru projekta 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, zagotovljena multiplikacija in nadaljnje širjenje mreže za njihovo 

izmenjavo. Pričujoča priporočila naslavljajo deležnike, ciljne javnosti, oblikovalce politik in 

odločevalce, ki k temu lahko pripomorejo. Uporabna pa so tudi za namen sodelovanja v javnih 

obravnavah za relevantna področja. 

 



 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, PRIPOROČILA  5  

I. Ozadje 
Z Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb 

je Državni zbor, na podlagi priporočil Medvladnega foruma za podnebne spremembe, leta 2009 

sprejel stališče, da bi morale razvite države znižati izpuste za 25 do 40 % do leta 2020 in za 80 do 95 % 

do leta 2050. Podobno se je istega leta Evropski svet zavezal k znižanju izpustov EU za 80 do 95 % do 

leta 2050 in hkrati omenil, da bi bilo potrebno globalne emisije toplogrednih plinov na prebivalca do 

sredine stoletja znižati na okoli 2 toni ekvivalenta CO2.  

Evropska komisija je marca 2010 objavila strategijo Evropa 2020, v katerem je predlagala prenovo 

lizbonske strategije glede na izzive EU. Po mnenju Komisije so pred EU do leta 2020 trije ključni izzivi, 

in sicer zagotoviti (i) pametno rast, (ii) trajnostno rast in (iii) vključujočo rast. Evropska komisija je 8. 

marca 2011 objavila Načrt za prehod v nizkoogljično gospodarstvo do 2050. Z njim Komisija 

opredeljuje dolgoročno strategijo za prehod EU v nizkoogljično družbo. 

V zadnjih letih so se v Sloveniji razvile različne praktične rešitve, ki stremijo k blaženju učinkov 

podnebnih sprememb in k prilagajanju nanje ter k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja, hkrati pa 

prispevajo h gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Te dobre prakse so sicer uspešne in 

nekatere tudi mednarodno priznane, vendar še niso dovolj poznane in razširjene, zato v večini 

primerov ostajajo praktično anonimne. 

Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je bil posvečen prav temu: promociji dobrih praks, 

razširjanju znanja in spodbudam za spremembe. Uspešne zgodbe nas navdihujejo in prepričajo, da so 

radikalne spremembe na poti v nizkoogljično družbo ne le možne, temveč tudi koristne na drugih 

področjih. Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med 

Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom, izvaja ga Umanotera, 

Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. 

V okviru projekta so bile obstoječe dobre prakse na osmih prednostnih področjih predstavljene 

zainteresiranim javnostim. Cilj predstavitev dobrih praks v Sloveniji in v državah EU je bil vzpodbuditi 

izvajanje aktivnosti blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter oblikovati priporočila za 

nadaljnje širjenje dobrih praks. Slednja so predstavljena v pričujočem dokumentu. 

Projekt so strokovno usmerjali strokovnjaki v projektni skupini, za sedem prednostnih področij:  

dr. Sašo Medved - obnovljivi viri in učinkovita raba energije; dr. Aljaž Plevnik - trajnostna mobilnost; 

dr. Franc Pohleven - vrednostna veriga lesa; Anamarija Slabe - trajnostni razvoj podeželja in ekološko 

kmetovanje; mag. Vida Ogorelec - trajnostna proizvodnja in potrošnja ter dr. Lučka Kajfež Bogataj - 

prilagajanje na podnebne spremembe. 

Priporočila so oblikovana v skladu s pogodbo in sicer na podlagi izvedenih predstavitev in ogledov ter 

prispevkov strokovnih sodelavcev. Namenjena so zagotavljanju multiplikacije primerov dobrih praks 

in nadaljnjemu širjenju mreže za njihovo izmenjavo. Nanašajo se na vse ravni (lokalna, regionalna in 

državna) in področja dejavnosti izbranih primerov dobrih praks. Za vsako prednostno področje so 

navedeni deležniki, ciljne javnosti, oblikovalci politik in odločevalci, ki jih priporočila naslavljajo. 

Priporočila so javno objavljena v okviru spletnega mesta Slovenija znižuje CO2. Uporabna so tudi za 

namen sodelovanja v javnih obravnavah za relevantna področja. 

http://www.slovenija-co2.si/
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II. Dinamična analiza stanja 
Slovenija ima vse možnosti, da doseže podnebne in energetske cilje, ki jih je sprejela v okviru zaveze 

Evropske unije k prehodu v visoko energetsko učinkovito in nizkoogljično gospodarstvo do 2020.  

K omejevanju podnebnih sprememb nas zavezuje tudi Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri 

oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb iz leta 2009, s katero je Slovenija 

sprejela stališče, da bi morale razvite države znižati izpuste za 25 do 40 odstotkov do leta 2020  

in za 80 do 95 odstotkov do leta 2050.  

Izzivi so obsežni in večplastni. Pred našo družbo je naloga dimenzij, ki bi lahko bile strašljive, če v njej 

ne bi bili sposobni razbrati orisov naših velikih priložnosti. Uspešnost aktivnosti blaženja in 

prilagajanja na podnebne spremembe ter nadaljnje širjenje dobrih praks je pogojeno z ovirami 

oziroma ozkimi grli, hkrati pa se odpirajo priložnosti, ki bodo na širitev dobrih praks vplivale 

spodbudno.  

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 

Državna raven  

Odsotnost trajnostne strategije razvoja, ki bi bila 

skladna z naravnimi in družbenimi danostmi Slovenije 

Naraščajoče cene surovin in energentov 

Varčevalni ukrepi onemogočajo razvojno naravnane 

spremembe za prehod v nizkoogljično družbo 

Nova finančna perspektiva EU do 2020 (postavitev 

novih strateških ciljev, podpornih aktivnosti, pravil 

za strukturne sklade…) 

Ukinitev Službe vlade RS za podnebne spremembe in 

drugih organov za povezovanje sektorjev in deležnikov 

Tehnološki preboji na različnih področjih 

(informatika, energetika, materiali, gradnja itd.) 

Zastarela znanja in miselnost Splošna širša dostopnost dobrih praks (EU, 

Slovenija) 

Nespodbudna javnofinančna politika (davki, subvencije, 

državne naložbe…) 

Kriza je priložnost za spreminjanje miselnosti in 

navad, za hkratno reševanje ekonomske in okoljske 

krize – edini način za dolgoročno stabilnost 

Sektorska nepovezanost Usmerjanje gospodarskih panog v zeleno poslovanje 

Neprilagojeni izobraževalni programi  Rastoča ozaveščenost odločevalcev 

Neprilagojena raziskovalna in razvojna dejavnost Generacijski preskok 

Ni vzorov in nosilcev v nacionalni politiki Trg in dražbe CO2, pričakovana cena ogljika ali davki 

Premalo sinergij - tekmovalnost omejuje sodelovanje Širjenje neformalnega učenja za trajnostni razvoj 

Regionalna raven  

Odsotnost formalnega regionalnega okvirja in 

pristojnosti 

Mreža regionalnih razvojnih in energetskih agencij in 

stičišč za NVO 

Razdrobljenost občin, nepovezanost, vrtičkarstvo Nov cilus regionalnega razvojnega načrtovanja za 

obdobje 2014-2020 

Tekmovalnost, zaprtost akterjev   

Lokalna raven  

Razdrobljenost, nesposobnost in finančna 

podhranjenost majhnih občin 

Zanimanje občin, podjetij in javnosti obstaja in 

narašča 

Neambicioznost odločevalcev Kapacitete NVO 

Individualizem, premalo sodelovanja, vrtičkarstvo Lokalne danosti  

Pomanjkanje strokovnih znanj Trajnostni turizem 
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III. Sinergijski učinki in prakse, ki ustvarjajo priložnosti 

za javnofinančne prihranke 
Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse se je osredotočal na predstavljanje dobrih praks na 

področju blaženja učinkov podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Predstavitev dobrih praks se je 

udeležilo več kot 600 udeležencev, za katere pa je bilo zmanjšanje izpustov CO2 le manjši del 

motivacije. V aktualni gospodarski in družbeni situaciji so predstavljene dobre prakse še zanimivejše 

in bolj relevantne zaradi številnih sinergijskih učinkov: ustvarjajo prihranke in nova delovna mesta, 

ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi, zvišujejo kakovost 

bivanja in navdihujejo. Izbrane dobre prakse dokazujejo, da doseganje ambicioznih evropskih in 

nacionalnih ciljev zniževanja izpustov toplogrednih plinov ni le možno in praktično izvedljivo, temveč 

da prinaša tudi vrsto drugih koristi.  

V času uravnoteženja javnih financ posebno pozornost pritegnejo prakse, ki prinašajo priložnosti za 

zmanjševanje javnofinančnih stroškov oziroma povečanje prihodkov, ter prinašajo razvojni potencial: 

 Zeleno javno naročanje (projekt ÖkoKauf) so na Dunaju uvedli že leta 1998. Cilj projekta je 

prestrukturirati nabavo v mestni upravi v skladu z načeli varovanja podnebja. Z zelenim 

javnim naročanjem je mesto izpuste CO2 zmanjšalo za 30 tisoč ton letno, finančni prihranek 

pa vsako leto znaša 17 milijonov evrov.  

 Mestna občina Kranj je s pogodbenim zagotavljanjem oskrbe z energijo in prihranki ustvarila 

pomembne finančne prihranke, ki se sproti vračajo v financiranje novih ukrepov energetske 

sanacije sistemov oskrbe s toploto javnih stavb, ukrepov na področju rabe toplote, električne 

energije in vode ter energetskega knjigovodstva.   

 V procesu vzpostavljanja energetsko učinkovite občine, ki je obsegal ukrepe za promocijo 

učinkovite rabe energije pri prenovi stavb, program subvencij energetske obnove stavb ter 

usposabljanje upravnikov večstanovanjskih stavb, je prihranila tudi občina Jesenice.  

 Na Vranskem so sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso nadgradili s toplotnim 

solarnim sistemom in tako povečali njegovo učinkovitost v poletnem času, ko je poraba 

toplote manjša. Hkrati so s solarnim sistemom nadomestili delovanje kotla na kurilno olje, 

katerega cene stalno naraščajo.  

 Park Hotel Bohinj s svojim integralnim konceptom oskrbe in ravnanja z energijo iz obnovljivih 

virov ne ustvarja samo manjših izpustov CO2 in finančnih prihrankov. Kot pionir novega 

modela turistične ponudbe v Sloveniji predstavlja tudi inovativno poslovno priložnost. 

 Ekopark Hartberg, poslovno-industrijsko območje za predstavitvene tehnologije za 

izkoriščanje obnovljivih virov energije ter proizvodne zmogljivosti za izdelavo tehnologij 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije je dober primer revitalizacije 

degradiranih površin – zgrajen je na območju opuščene opekarne in delno tudi na zaprtem 

odlagališču komunalnih odpadkov. 

 Mestna občina Ljubljana je z ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti (kolesarjenja, 

pešačenja in uporabe javnega prevoza) povečala privlačnost mesta za turiste in obiskovalce,  
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s tem so se povečali prihodki iz turistične in gostinske dejavnosti.  Hoja in kolesarjenje 

vplivata na izboljšanje zdravja občanov, povečana je varnost v območjih za pešce, oboje pa 

prinaša prihranke zdravstveni blagajni.   

 Videokonference za izvedbo službenih sestankov, ki omogočajo opuščanje nekaterih 

službenih poti, poleg zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov prinašajo vsaj še tri druge 

pozitivne učinke: zmanjšanje stroškov, boljši izkoristek delovnega časa zaposlenih in njihovo 

večjo varnost, saj manj časa preživijo na poti. 

 V centru predelave lesa družinskega podjetja Dammahaus na Štefanji Gori so zaposleni 

okoliški prebivalci, s čimer so ustvarjena lokalna delovna mesta. To odločilno prispeva k 

razvoju in poselitvi hribovitega podeželja, kar je še zlasti pomembno z demografskega vidika.  

 Ekološko kmetijstvo in z njim povezane turistične dejavnosti prinašajo dohodek prebivalcev 

ekovasi Čadrg. Kakovost življenja je višja, za mlade se odpirajo delovna mesta na kmetijah, 

gorsko podeželje pa ostaja ohranjeno. 

 V rimskih šolah in vrtcih pripravljajo obroke iz ekološko pridelanih živil. Mestna občina Rim 

uvajanje ekološke prehrane že vrsto let podpira finančno in strokovno.  Na začetku je bilo 

lokalne ekološko pridelane hrane premalo in njena cena je bila visoka. Preskrba se je 

sčasoma povečala in izboljšala, saj so pridelovalci iz okolice izkoristili poslovno priložnost. Z 

rastjo trga so se cene ekoloških živil zniževale in se tako rekoč izenačile s ceno 

konvencionalno pridelane hrane. 

 Partnersko kmetijstvo spodbuja lokalno pridelavo in porabo hrane ter trajnostno in etično 

potrošništvo s posebnim poudarkom na solidarnosti do manjših kmetov, ki kmetujejo 

ekološko. Z ekološkim načinom pridelave, s krajšimi transportnimi potmi ter občutnim 

zmanjšanjem embalaže in odpadkov zmanjšuje okoljski odtis hrane, poleg tega pomembno 

prispeva h krepitvi lokalne ekonomije. 

 Majhne, a pomembne prihranke ustvarjajo tudi šolski ekovrtovi z delno samooskrbo vrtcev in 

šol. Neprecenljiv pa je njihov prispevek k seznanjanju otrok  s pomenom lokalne preskrbe in 

samooskrbe z ekološko pridelano hrano v tesnem stiku z naravo. 

 Center ponovne uporabe Tuncovec s svojo dejavnostjo zmanjšuje količine odpadkov, ki 

končajo na odlagališčih. Pri tem usposablja in zaposluje brezposelne osebe iz ranljivih ciljnih 

skupin, kar prispeva k razvoju socialnega podjetništva v praksi in zmanjšuje brezposelnost. 

V obdobju nove finančne perspektive EU 2014-2020 naštete dobre prakse predstavljajo kakovosten 

nabor projektov, ki bodo podpirali doseganje trajnostne rasti, opredeljene s strategijo Evropa 2020 v 

kohezijskih programih za Republiko Slovenijo. Udejanjanje strateškega pristopa iz predloga Uredbe o 

Evropskih kohezijskih skladih (COM(2011) 615 z dne 14.3.2012) predvideva 11 področij, od katerih so 

štiri izrazito trajnostno usmerjena: (4) podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh 

sektorjih; (5) spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja 

tveganj; (6) varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov; ter (7) spodbujanje trajnostnega 

prometa.  
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IV. Priporočila 
 

IV.I. Horizontalna priporočila 
 
Horizontalna priporočila veljajo za več oziroma za vsa prednostna področja. Nanašajo se na podporo 
prehodu v nizkoogljično gospodarstvo in prilagajanju na podnebne spremembe, v katerem je 
udeleženih več sektorjev.   

 
Priporočilo Nosilec 

Povezanost celotnih verig: 

- gozd – les – predelava lesa – uporaba izdelkov in objektov iz lesa – 

energetska izraba odpadkov (nizkoogljična družba) 

- kmetijstvo – predelava hrane - prehrana – stranski produkti za energijo 

- naravne znamenitosti – kultura - lokalne specialitete - turizem 

- izobraževanje (ozaveščanje) in zaposlitev v domačem kraju - zmanjšanje 

dnevnih migracij in potrebe po mobilnosti - skrb za ostarele na nivoju 

lokalnih skupnosti 

- spodbujanje lokalnega zaposlovanja na osnovi lokalnih surovin ter 

samooskrbe s hrano, vodo in energijo 

- soseska pomoč - lokalne naložbe v skupne zgradbe, stroje in opremo – 

zadruge 

- skupne akcije v smislu prireditev, izobraževanja, izgradnje infrastrukture, 

prevozov, pomoči pri sezonskih delih (trgatev, …) 

Splošna usmeritev za 

povezavo vseh nosilcev 

horizontalno in 

vertikalno 

Državna raven  

Načelo trajnostnega razvoja zapisati v ustavo RS (po zgledu npr. Švice) Državni zbor 

Strateška opredelitev za zeleno gospodarstvo v Strategiji razvoja Slovenije  -  

z vključeno krovno usmeritvijo prehoda v nizkoogljično družbo, sektorskih strategij 

in izvedbenih aktov 

Vlada RS 

MGRT 

Vzpostavitev prednostne usmeritve in projektov za prehod v nizkoogljično družbo in 

prilagajanje na podnebne spremembe v programih za črpanje kohezijskih sredstev 

EU v obdobju 2014-2020 

MGRT 

Vzpostavitev ministrstva za trajnostni razvoj Vlada RS 

Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, 

implementacija – financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje 

baze primerov dobrih praks na vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, 

portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in ozaveščanje: predstavitev novih 

kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje odprtega portal za 

promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih praks 

MKO, UKOM, NVO, 

MIZKŠ, združenja občin, 

mediji 

Zelena proračunska reforma (postopno davčno razbremenjevanje dela in večje 

obremenjevanje onesnaževanja okolja in črpanja neobnovljivih naravnih virov, 

ukinjanje subvencij okolju škodljivih dejavnosti)  

MF 

Spodbujanje »zelenih« delovnih mest MDDS, ZZRS 

Prenova in uvajanje novih programov izobraževanja (na vseh nivojih, vključno z 

vseživljenjskim učenjem) v smeri nizkoogljičnih tehnologij in materialov, ohranjanja 

naravnih virov ter o posledicah klimatskih sprememb; spremljajoča štipendijska 

politika 

MIZKŠ 

Holistična zasnova trajnostne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh šolanja  MIZKŠ 
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Ohranjanje lokalnih znanj, preprečevanje izgube nematerialne dediščine, ki izhaja iz 

tradicije in ljubiteljstva, nadgrajevanje z raziskavami in znanstvenim delom  

MIZKŠ 
ACS 

Raziskovanje lokalnih danosti MIZKŠ 

Povezava lokalnih in globalnih znanj MIZKŠ 

Izboljšati izkoriščenost znanj na področju trajnostnega razvoja, ki jih proizvajajo 

slovenske univerze 

univerze 

Multidisciplinarnost univerzitetnih študijev (npr. les - gozd) univerze 

Finančne podpore razvojni in raziskovalni dejavnosti naj podpirajo prehod v 

nizkoogljično družbo, samooskrbnost ter energetsko in prehransko varnost 

MIZKŠ 

Uskladitev znanstveno-raziskovalne politike z razvojnimi potrebami slovenske 

družbe: sprememba kriterijev uspešnosti – manj financiranja globalne znanosti, ki jo 

je mogoče publicirati v tujih znanstvenih publikacijah in več financiranja znanosti, ki 

podpira doseganje trajnostnih nacionalnih strateških ciljev 

MIZKŠ 

Oblikovanje in izvedba trajnih programov izobraževanja/osveščanja v medijih UKOM, mediji, NVO 

Sprememba sistema nadomestil za prevoz na delo MF, MDDS 

Regionalna raven  

Vključitev programov in projektov prehoda v nizkoogljično družbo v Regionalne 

razvojne načrte in programe za črpanje kohezijskih skladov EU 2014-2020 

RRA
1
 

Razvoj regijskih gospodarstev, ki temelji na lokalnih danostih RRA 

Oblikovanje programa »20 dobrih praks« v regiji (po temah projekta Slovenija 

znižuje CO2: dobre prakse) 

RRA, REA
2
 

Centri predelave lokalnih surovin, virov in odpadkov (les, hrana, kamen…) RRA, REA
3
,  

komunalna podjetja 

Spodbujanje povezave razvoja podeželja in ekološkega turizma STO, RRA 

Skrb za vodotoke v povodjih, zbiralnike vode za namakanje MKO, občine 

Regionalno ravnanje z odpadki MKO, občine 

Lokalna raven  

Spodbujanje lokalne oskrbe s hrano in energijo, zaposlitev v kraju bivanja ter 

zadružništva 

RRA, občine 

Vzdrževanje vodnjakov in izvirov Občine, NVO 

Spodbujanje zelenih delovnih mest, vključevanje iskalcev zaposlitve (npr. 

prednostna tema za javna dela, prekvalifikacije/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

ZZRS, MDDS, občine 

Vzpostavitev programov in produktov za aktivni turizem, kulturno-etnološke 

znamenitosti, lokalne prireditve 

Občine, LTO
4
 

Financiranje dobrih praks Občine, EU skladi 

 

                                                           
1
 RRA – regionale razvojne agencije 

2
 REA – regionalne energetske agencije 

3
 REA – regionalne energetske agencije 

4
 LTO – lokalne turistične organizacije 
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IV.II. Priporočila za posamezna prednostna področja 

IV.II.i. Trajnostna energetika5 

V okviru modela zelene rasti moramo govoriti tudi o preusmeritvi na energetsko učinkovito 

gospodarstvo, ki bo temeljilo na obnovljivih virih energije in ki zahteva tehnološko modernizacijo in 

kadrovsko prekvalifikacijo v smer zelenih tehnologij. Investicije, ki se usmerjajo v nizkoogljično in 

trajnostno energetiko, ustvarjajo nova delovna mesta in spodbujajo razvoj novih industrij (UNEP). Na 

vsakih milijon investicij v URE se ustvari 10 delovnih mest (UMAR, 2008). Prestrukturiranje energetike 

v trajnostno energetiko predvideva za vsako izgubljeno delovno mesto v premogovni in jedrski 

industriji sedem novih delovnih mest v sektorjih OVE in URE (Greenpeace, 2010). 

Stroški za energijo predstavljajo velik del stroškov javnega sektorja in gospodarstva. V času iskanja 

ustreznega izhoda iz krize je ključno, da ne razsipavamo z energijo, zato mora biti učinkovita raba 

energije ključna prioriteta politike izhoda iz krize. Z manjšo rabo energije se zmanjšajo stroški javnega 

sektorja in gospodarstva, to pa posledično pomeni prihranke javnega denarja in izboljšanje 

konkurenčnosti gospodarstva. Energetska sanacija javnih stavb in stanovanjskega fonda ima vrsto 

multiplikativnih učinkov: zmanjšanje stroškov, boljšo kakovost bivanja in ustvarjanje delovnih mest z 

oživitvijo gradbenega sektorja in lesne industrije (les kot gradbeni material). Posebno pozornost je 

potrebno nameniti učinkoviti rabi energije v ranljivih gospodinjstvih s ciljem izkoreninjenja 

energetske revščine (zanjo je značilen nadpovprečno visok izdatek za energijo v okviru družinskega 

proračuna). 

Slovenija se nahaja v času staranja energetske infrastrukture. Omrežna infrastruktura, 

termoelektrarne in jedrska elektrarna so bile izgrajene pred desetletji, njihova življenjska doba se 

bliža koncu. Obstoječi objekti bodo potrebovali zamenjavo. Zamenjamo jih lahko z nadomestno 

infrastrukturo iste vrste ali pa jih nadomestimo z novimi tehnologijami. Trajnostna energetika 

predvideva zamenjavo okoljsko spornih tehnologij z okoljsko manj spornimi tehnologijami. Konkretne 

termoenergetske objekte in jedrsko elektrarno lahko postopno nadomestimo z obnovljivimi viri 

energije s ciljem, da bomo dolgoročno vso energijo pridobivali iz trajnostnih obnovljivih virov 

energije. V prehodnem obdobju pridejo v poštev tehnologije, ki primerjalno nosijo manjša tveganja 

za okolje. Investicije, usmerjene v trajnostno energetiko, omogočajo opuščanje virov, ki predstavljajo 

tveganja za okolje in uveljavljanje tistih tehnologij in ukrepov, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje.  

Priporočila za prednostno področje trajnostne energetike so pripravljena na osnovi priporočil 

strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo in prihrankov v Mestni občini Kranj 
- Energijska prenova večjih stavb v Občini Jesenice 
- Park hotel Bohinj 
- Ecopark Hartberg 
- Raziskovalna enota OLEA 

- Daljinski sistem ogrevanja z biomaso in sončno energijo v Vranskem 
- Združenje Slovenske fotovoltaične industrije in portal izvedenih sistemov 

 

                                                           
5
 Pod naslovom trajnostna energetika sta združeni področji učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov (OVE), saj 

imata na ravni problemov, deležnikov in priporočil veliko skupnega. Najbolj učinkovite rešitve celovito povezujejo ukrepe 
OVE in URE. 
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Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Odsotnost jasnih podnebno-energetskih ciljev v 

Sloveniji in Nacionalnega energetskega programa 

Rastoče cene energentov na svetovnih trgih 

Toga, neučinkovita zakonodaja, ki ovira financiranje 

energetskih naložb zasebnih investitorjev v objekte 

javnega sektorja 

Usmeritve EU v energetsko-podnebnem svežnju in 

drugih dokumentih na področju energetike 

Administrativne ovire za energetsko pogodbeništvo in 

stališče Ministrstva za finance, da je pogodbeno 

zagotavljanje oskrbe in prihrankov energije leasing 

oziroma dolgoročno zadolževanje 

Vrsta primerov že delujočih dobrih praks 

Pomanjkljivo strokovno znanje ter neambicioznost 

odločevalcev in strokovnih služb 

Povezovanje promocijskih akcij (Dnevnik, Finance, 

Slovenija znižuje CO2,...) 

Funkcionalna energetska nepismenost: ozaveščenost je 

premalo – potrebno je znati in imeti voljo za ukrepanje  

GIS primerov dobrih praks in prikaz vsebin s 

poudarkom na »kako jim je uspelo« 

Pomanjkanje finančnih virov za razširjanja dobrih praks 

na državni ravni in slaba, nestrateška izraba 

razpoložljivih finančnih sredstev 

Zainteresiranost medijev za ambicioznejšo 

promocijo uspehov 

Birokracija, dolgotrajnost postopkov, počasnost pri 

odločanju 

Rastoče zanimanje javnosti 

 

Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 

Občine (občinska uprava, župan, občinski sveti)  
Državna uprava in javne ustanove 
Podjetja 
Interesna združenja (GZ, OZ, Kompetenčni centri, Centri odličnosti) 

Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja 

mreže za njeno izmenjavo na državni, regionalni in lokalni ravni:  

Vlada RS (predvsem Direktorat za energetiko na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor) 
Združenja občin (SOS, ZOS…) 
Občine, energetski upravljavci v občinah 
Nevladne organizacije 
Regionalne energetske agencije in regionalne razvojne agencije 
Izobraževalne institucije 
Investitorji 
Mediji 

Oblikovalci politik in odločevalci za področje: 
Državni zbor in Vlada RS 
Ekosklad 
Župani, mestni svetniki, vodje oddelkov, energetski upravljavci v občinah 
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Priporočila: 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Sprejetje Nacionalnega energetska programa z jasnimi usmeritvami, cilji 

in ukrepi na področju učinkovite rabe energije  

MIP, DZ RS 

Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih 

skladov 2014-2020 na nacionalni ravni 

MIP, MGRT 

Podpora inovacijam za OVE in URE, nizko-ogljičnim vozilom  MIZKŠ, MGRT 

Vzpostavitev učinkovitega, strateškega subvencioniranja OVE in URE MIZKŠ, MGRT, MF 

Aktivno izobraževanje odločevalcev Strokovne, izobraževane 

institucije, NVO, združenja občin 

Uvedba sistema nagrajevanja institucij v javnem sektorju za doseženo 

zmanjševanje stroškov za energijo 

MF, MIP 

Spodbudna zakonodaja za zasebne naložbe v OVE in URE v javnih stavbah MF 

Prenova zakona o javno-zasebnem partnerstvu v javnih financah MF 

Prenova slovenskih računovodskih standardov glede energetskega 

pogodbeništva 

Institut za računovodstvo 

Izboljšanje razumljivosti standardov v pravilnikih o URE MIP 

Namesto naložb v centralizirane energetske objekte spodbujanje širjenja 

omrežij za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije ter širitev na 

nove dejavnosti (oskrba s hladom, zagotavljanje prihrankov energije, itd.) 

in vzpostavitev energetskega omrežja, ki bo omogočilo decentralizirano 

proizvodnjo energije 

MIP 

Vzpostavitev zmogljivosti za shranjevanje energije MIP 

Stimuliranje povečanja rabe regionalnih mozaikov obnovljivih virov 

energije 

MIP 

Stimuliranje uporabe obnovljivih virov energije za soproizvodnjo toplote 

in električne energije v lokalnih proizvodnih obratih  

MIP 

Prilagoditev učnih vsebin (povečanje števila ur tehničnih predmetov na 

raven URE in OVE uspešnih držav), nujna prenova vsebin, študijske prakse 

in izmenjave; evidentiranje študijskih programov za nacionalni ravni; 

oblikovanje novih multidisciplinarnih programov na univerzah 

Univerze in druge izobraževalne 

ustanove, MIZKŠ 

Zagotavljanje izpolnjevanja zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v 

stavbah 

MIP, inšpekcija 

Poenostavitev obrazca vloge za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev EKO sklad 

Sinergija med nacionalnimi in mednarodnimi projekti (npr. IEE), objava 

novic (polletnih) z opisom projektov in rezultatov; večji poudarek na 

povezavi med projekti 

MIP 

Vzpostavitev tehnološko-energetskega parka Univerze in druge izobraževalne 

ustanove, MIZKŠ, MIP 

Razvoj trženja, usposabljanja in ozaveščanja za uporabo tehnologij  

OVE in URE 

Gospodarska in obrtna zbornica, 

združenja in platforme 

Nadgradnja mreže za energetsko svetovanje »EN SVET« za izvajanje 

strokovne pomoči oz. svetovanja glede izvedbe energetske sanacije 

objektov (v vseh občinah, večstanovanjske stavbe) 

En SVET, MIP, občine 

Oblikovanje programov promocije ukrepov URE in OVE s prikazom dobrih MIP, UKOM, mediji, NVO 
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praks in izvedenih projektov v javnih medijih 

Primere dobrih praks po celotni Sloveniji povezati in predstavljati 

koordinirano, celovito, sistematično (dober primer je Nacionalna 

energetska pot) 

Strokovne inštitucije, NVO 

Informiranje javnosti o dostopnosti in izvedljivosti tehnologij na vseh 

ravneh, podprto z demonstracijskimi objekti in praktičnimi predstavitvami 

- energetskimi poligoni 

MIP, En SVET, raziskovalne in 

izobraževalne inštitucije, NVO 

Organizacija posvetov, razprav, okroglih miz o URE in OVE MIP, En SVET, raziskovalne in 

izobraževalne inštitucije, NVO 

Regionalna raven  

Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih 

skladov 2014-2020 v Regionalnih razvojnih programih 

RRA, REA 

Oblikovanje programov »20« dobrih praks v regiji s temami, kot jih 

opredeljuje projekt »Slovenija znižuje CO2« 

RRA, REA 

Sodelovanje med občinami – medsebojno obveščanje, skupne naložbe... Občine, RRA, REA, združenja 

občin 

Financiranje pilotnih regionalnih projektov v dogovoru med občinami MIP, RRA, REA, občine 

Lokalna raven  

Katalog ukrepov URE&OVE lokalnih skupnosti opredeljenih v LEK
6
 in 

sledenje ukrepom, »Portal LEK« 

MIP, občine 

Program promocije LEK MIP, SOS/ZOS, NVO 

Ustanovitev združenja energetskih upravljavcev v občinah združenja občin, občine 

Sistematičen pregled vsebin LEK-ov kot osnova za načrtovanje spodbud in 

sledenje ciljem na lokalni ravni 

Občine 

Aktivna vloga pri promociji in reševanju problematike URE in OVE stavb v 

razpršenem lastništvu 

Občine 

Prilagoditev občinskih predpisov: subvencioniranje obrestne mere za 

ukrepe URE in OVE nadomestiti z nepovratnimi finančnimi spodbudami 

Občine 

Izobraževanje občinskih javnih uslužbencev MIP, En SVET, NVO 

Zaposliti energetske menedžerje Občine, javne ustanove in 

podjetja 

 

 

                                                           
6
 LEK – lokalni energetski koncept, obveznost lokalnih skupnosti na podlagi Energetskega zakona, Ur.l. RS, št. 79/1999  

http://nep.vitra.si/
http://nep.vitra.si/
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IV.II.ii. Trajnostna mobilnost 

 
Slovenija je podobno kot večina razvitih držav pred pomembnim izzivom: kako lahko zagotovimo 

visoko raven dostopnosti in mobilnosti, hkrati pa se izognemo njunim negativnim učinkom. Promet  

je kljub velikemu napredku in dvigu življenjske ravni, h kateri je pomembno prispeval, v zadnjih 

desetletjih postal resna grožnja nosilnim sposobnostim okolja (planeta) in tudi kakovosti življenja v 

mestih. Skoraj popolna odvisnost motoriziranega prometa od fosilnih goriv ga uvršča med največje 

vire toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. V Sloveniji so se emisije iz prometa  

od osamosvojitve podvojile in predstavljajo okoli 30 % vseh emisij toplogrednih plinov. V urbanih in 

drugih okoljih z velikimi gostotami prometa je postal promet glavni onesnaževalec ozračja (predvsem 

s prašnimi delci, dušikovimi oksidi in ozonom) in zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora. 

Zato so v razvitih državah že pristopili k uveljavljanju trajnostnih prometnih politik, ki težijo k 

povečanju energetske učinkovitosti, ter k uvedbi trajnostnih prometnih sistemov. V Sloveniji 

predstavljata največja potenciala (1) omejevanje cestnega tranzitnega tovornega prometa z 

ustreznimi cestninami in prenosom na železnico in (2) spodbujanje trajnostnih oblik prevoza za 

dnevne migracije v urbana središča. 

Priporočila za prednostno področje Trajnostna mobilnost so pripravljena na osnovi priporočil 

strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Carpooling  
- Trajnostna mobilnost v Ljubljani  
- Videokonference nadomeščajo službene poti 

 

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Nerazumevanje, nepoznavanje področja in prednosti 

trajnostne mobilnosti 

Aktivno udejstvovanje EU na tem področju 

Majhna angažiranost države pri reševanju lokalnih 

problemov 

Pogojevanje dostopa do EU sredstev z obstojem 

celovitega reševanja prometne problematike 

Nevpetost v evropske mreže in projekte Nove tehnologije z boljšo uporabnostjo 

Strah pred uporabo novih tehnologij in slabe izkušnje z 

nedelujočimi tehnologijami 

Vidni rezultati delovanja dobrih praks v Sloveniji 

Ozko inženirsko obvladovanje sektorja Širša prisotnost dobrih praks v Sloveniji 

Projektna in mandatna in kadrovska šibkost 

usmerjenost občinskih uprav 

Energetsko prestrukturiranje v prometu 

 

Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 
Občine, predvsem mestne, župani, podžupani, resorni oddelki 
Operaterji JPP 
Podjetja 

 
Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

Občine, predvsem mestne, župani, podžupani, resorni oddelki 
Javna uprava (resorna ministrstva, agencije) 
Regionalne razvojne in energetske agencije 
Izobraževalne in raziskovalne ustanove s področja prometa, prostora, okolja 
Gospodarske zbornice 

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-mobilnost/carpooling
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-mobilnost/trajnostna-mobilnost-v-ljubljani
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostna-mobilnost/videokonference
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Svetovalna podjetja 
NVO 
Mediji 

 
Oblikovalci politik in odločevalci za to področje: 

Resorna ministrstva, agencije 
Regionalne razvojne agencije 
Občine, predvsem mestne, župani, podžupani, resorni oddelki 
Gospodarske zbornice 

Priporočila: 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Vzpostavljanje pravnega, finančnega in podpornega okvirja za lažji prehod 

občin v smeri trajnostnega prometa 

MIP, MF 

Aktivnejša udeležba pri reševanju lokalnega prometa MIP 

Spodbujanje in podpora (tudi sofinanciranje) občinam pri črpanju EU 

sredstev in sodelovanju na EU projektih 

MIP, MGRT 

Pogojevanje (so)financiranja lokalnih projektov (ali državnih projektov z 

lokalnimi vplivom) z dokazanim strateškim razvojem občine v smeri 

trajnostnega prometa 

MIP, MGRT 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju: pri širjenju dobrih 

praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 

področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja 

hrupa. 

Strokovne in izobraževalne 
inštitucije, mediji, NVO 

Informacijska orodja v podporo zmanjšanju števila potovanj naj bodo 

preprosta in lahko dojemljiva. Le taka orodja se bodo uporabljala in širila. 

Uporabnik mora začutiti svoje lastne koristi od uporabe informacijskih 

novosti.  

Strokovne in izobraževalne 
inštitucije, mediji, NVO 

Spodbujanje uporabe informacijske tehnologije v podporo zmanjšanju 

števil potovanj 

MIZKŠ, MIP 

Sprostitev zakonodaje, ki opredeljuje delovanje državne uprave (sedaj 

preveč omejevalna, preveč področij normira in s tem pogosto po 

nepotrebnem in neselektivno omejuje). Primer je uporaba sistema skype, 

ki ga v državni upravi ni zaradi varnostnih razlogov.  

Splošno priporočilo za državno 

upravo 

Spodbujanje dela na domu v javni upravi kot ukrep v podporo zmanjšanju 

števila potovanj: potrebno je prilagoditi delovno zakonodajo, ki zdaj tega 

ne dopušča 

MDDS, MPJU 

Natančna opredelitev, kdo in na kakšen način bo skrbel za varnost 

uporabnikov, če se država odloči spodbujati carpooling 

Vlada RS 

Izobraževanje, obveščanje, promocija trajnostne mobilnosti MIP, NVO, strokovne inštitucije 

Regionalna raven  

Vključitev projektov trajnostne mobilnosti v regionalne razvoje 

programe 

RRA, občine, 

Povezovanje občin s skupnimi regionalnimi prometnimi tokovi pri 

oblikovanju strategij trajnostnega razvoja prometa 

RRA, občine, MIP 

Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP RRA, občine, MIP 
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Zagotavljanje skupnih kadrov na regionalni ravni za premostitev kadrovske 

podhranjenosti manjših občin 

Občine  

(skupne občinske uprave) 

Lokalna raven  

Aktivno vključevanje v EU projekte – oblikovanje EU ekipe za pridobivanje 

projektov 

Občine, združenja občin 

Črpanje sredstev preko evropskih razpisov ukrepe za spodbujanje 

trajnostne mobilnosti. 

MIP, občine, RRA 

Za uvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je na ravni občin 

odločilnega pomena politična volja odločevalcev.  Dobre prakse je treba 

predstaviti županom, najbolje s strani nekoga na »njihovi ravni«, torej 

župana ali podžupana. To ima največji učinek. 

združenja občin, občine, MIP 

Povezovanje s sosednjimi občinami pri reševanju problemov prometa občine, MIP, RRA 

Zagotavljanje usposobljenih kadrov za področje mobilnosti MIP, MIZKŠ 

Interdisciplinarno ukvarjanje s prometom in mobilnostjo Občine, MIP, RRA,  
združenja občin 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju MIP, MIZKŠ, združenja občin, 
NVO, strokovne inštitucije 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti 

pozitivne učinke na področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) 

in pa zmanjševanja hrupa. 

MIP, MIZKŠ, združenja občin, 
NVO, strokovne inštitucije, 

mediji 

Predstavitve dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti je potrebno 

prilagoditi velikosti in drugim relevantnim lastnostim občine (primer 

Ljubljane kot največje občine naj se predstavlja večjim občinam, manjšim 

pa Trzin). 

MIP, združenja občin, NVO, 
strokovne inštitucije 
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IV.II.iii. Vrednostna veriga lesa 

Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo okrog 60 % naše države. Les je naša edina gospodarsko 

pomembna surovina in zaradi premajhne izkoriščenosti predstavlja veliko priložnost in primerjalno 

prednost za Slovenijo. Na leto priraste 7,5 milijona m3 lesa (približno 4 m3 na prebivalca), od česar 

posekamo le slabo polovico (3 milijone m3), pa še od tega znaten delež izvozimo v nepredelani obliki 

kot hlodovino. Gozd in les sta obnovljiva ter zato v središču trajnostnega razvoja nasploh. 

Gospodarski gozd je najbolj učinkovit ponor CO2, lesna industrija pa je energetsko samozadostna 

industrija brez odpadkov, saj je za predelavo uporaben tudi les slabše kakovosti, les najslabše 

kakovosti pa kot energent. Les je vsestranska surovina, material in gradivo. Ustrezna vlaganja v 

raziskave in razvoj, razvojno prestrukturiranje lesnopredelovalne industrije s prehodom na doseganje 

dodane vrednosti na osnovi znanja in inovativnosti ter spodbudni ukrepi zelenega javnega naročanja  

lahko odprejo številne priložnosti za nova delovna mesta v gozdarstvu, lesarstvu, papirništvu in 

oblikovanju. Lesnopredelovalna dejavnost je naša slabo izkoriščena priložnost za razvoj podeželja. 

Gozdovi so tudi izjemnega pomena za biotsko raznovrstnost in po zaslugi slovenske tradicije 

trajnostnega gospodarjenja z gozdovi je večina območij Natura 2000 prav na gozdnih površinah. 

Lesnopredelovalna industrija je sektor, ki ima prav tako velike zaposlitvene možnosti, obenem pa ne 

vpliva negativno na okolje. Predelava lesa lahko poteka tam, kjer ta dobrina nastaja. Na gozdnatih 

področjih bi ustanovili Centre predelave lesa (CPL). Ostanke sečnje in predelave lesa bi uporabili za 

proizvodnjo energije, s katero bi se samostojno oskrbovali CPL in regije. Preusmeritev na predelavo 

lesa bi omogočila trajnostni razvoj podeželja in enakomernejšo poseljenost Slovenije (demografski 

vidik). Z ustanavljanjem CPL bi dosegli decentralizacijo slovenske industrije in ustvarili delovna mesta 

v bližini bivanja. Na ta način bi zmanjšali dnevne migracije v centre in uporabo prevoznih sredstev ter 

s tem porabo goriv, kar bi še dodatno prispevalo k zmanjšanju emisij CO2. Z zaposlitvijo v kraju 

bivanja bi ljudje prihranili čas in se poistovetili s krajem (pripadnost). 

Priporočila za prednostno področje Vrednostna veriga lesa so pripravljena na osnovi priporočil 

strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Center predelave lesa HIZ Zeltweg, Avstrija  

- Lesene skeletne hiše Dammahaus 

 

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Ozki interesi na nivoju branže ali politične opcije 

Zastarelo znanje in miselnost 

Razpoložljivost naravnih surovinskih virov oz. 

danosti 

Pomanjkanje spodbudnih subvencij Uvajanja primernih tehnologij za izhod iz okoljske in 

gospodarske krize 

Pomanjkanje osveščenosti in informiranosti kupcev 

glede prednosti lesenih hiš in drugih izdelkov iz lesa 

Izraba lokalnih (specifičnih) danosti in možnosti –  

antiglobalizacija 

Nepoznavanje lastnosti lesenih hiš (požarne varnosti, 

trdnosti, trajnosti…) 

Kriza je priložnost za temeljite spremembe na nivoju 

obnašanja (spreminjanje navad) 

Izumiranje tradicije družinskih podjetij, ki se trajnostno 

razvijajo iz generacije v generacijo (nabiranje izkušenj, 

znanj, partnerjev…) 

 

 

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/vrednostna-veriga-lesa/center-predelave-lesa-hiz-zeltweg
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/vrednostna-veriga-lesa/lesene-skeletne-hie-dammahaus
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Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 
mestne in ostale občine 

podjetja in samozaposleni: lesna in lesnopredelovalna industrija, gradbena dejavnost, 

svetovanje in inženiring 

Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

specializirane javne ustanove: Zavod RS za gozdove, Gozdarski inštitut RS, Javni sklad RS za 

regionalni razvoj in razvoj podeželja  

civilna družba: Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Zveza za biomaso 

Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zveza lesarjev Slovenije, Zveza društev 

lastnikov gozdov 

organizacije, ki povezujejo lokalne skupnosti: Skupnost občin Slovenije, Združenje slovenskih 

občin, Združenje slovenskih mestnih občin, regionalne razvojne agencije in razvojni centri 

zbornice (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva 

in industrije gradbenega materiala) 

združenja (Združenje lesne in pohištvene industrije, Združenje za inženiring, Združenje za 

svetovalni inženiring, Združenje za gozdarstvo) 

slovenska gozdno lesna tehnološka platforma 

Oblikovalci politik in odločevalci za to področje: 

Državni zbor RS 

ministrstva in vladne službe (zlasti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) 

občine 

Priporočila: 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Opredelitev lesa kot strateške surovine in lesarstva kot strateške panoge 

v Strategiji razvoja Slovenije . Cilj: dodana vrednost na zaposlenega v 

lesnopredelovalni panogi do leta 2020 doseže 40.000 EUR. Priprava in 

sprejem sektorskih strategij in izvedbene zakonodaje za podporo razvoj 

lesnopredelovalne industrije 

Vlada RS, MGRT 

Z aktivno podporo gospodarske politike izvesti razvojno prestrukturiranje 

slovenske lesnopredelovalne panoge s prehodom na doseganje dodane 

vrednosti na osnovi znanja in inovativnosti 

Vlada RS, MGRT, MKO 

Ustanovitev nacionalnega inštituta, namenjenega izobraževanju in 

razvoju novih tehnologij in produktov za podpro lesnopredelovalni 

dejavnosti 

MKO, MGRT, MIZKŠ 

Program promocije in spodbujanja celovite rabe lesa in lesnih izdelkov, 

narejenih v Sloveniji iz slovenskega lesa, vključno s predstavitvami dobrih 

praks 

MKO, mediji, združenja, NVO 

Ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj decentralizirane lesno-

predelovalne industrije (proizvodni obrati tam, kjer so surovine in 

delovna sila; izdelki z visoko dodano vrednostjo, odpadki kot energent za 

kogeneracijo toplote in električne energije ter za papirno industrijo) 

MKO, MGRT 
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Izgradnja srednje velike žage v Sloveniji, z možnostjo širitve v predelavo 

lesa v izdelke –sprejem prostorskih aktov in poenostavitev soglasij  

MKO, MGRT, MIP 

Integracija lesno-predelovalnih, papirniških in energetskih dejavnosti MKO, MGRT 

Omejitev izvoza hlodovine v Avstrijo MKO 

Obdavčenje energijsko potratnih materialov (aluminij, PVC) MF 

Stimuliranje netehnoloških raziskav in razvoja (oblikovanje, blagovne 

znamke, trženje)  

MIZKŠ, MGRT, MKO 

Sistematičen razvoj obrti, vezanih na vrednostno verigo lesa MIZKŠ, MGRT, MKO 

Prilagoditev izobraževalnih in študijskih programov MIZKŠ, 

Prekvalificiranje brezposelnih, javna dela in štipendije v vrednostni verigi 

lesa 

MDDS 

Mentorstvo podjetnikom – začetnikom (svetovalna služba) in mentorstvo 

za lesnopredelovalne projekte  – izboljšati izkoristek obstoječega znanja v 

lesarstvu, predelavi lesa, oblikovanju 

MGRT, MKO 

Izobraževanje in osveščanje arhitektov in projektantov glede uporabe lesa 

v gradbeništvu, oblikovanju, arhitekturi…, s terenskim delom, obiski praks, 

mednarodnimi izmenjavami 

univerze 

Vključevanje vsebin o vrednostni verigi lesa v učnih načrtih v šolah MIZKŠ 

Regionalna raven  

Regionalni razvojni programi naj usmerjajo razvoj regijskega gospodarstva 

na surovinskih in naravnih danostih v regijah:  

Gozdna področja – Centri predelave lesa (CPL) 

Kmetijska področja – Centri predelave hrane (CPH) 

RRA 

Namensko zagotoviti prostor, finančna sredstva in strokovno podporo za 

razvoj centrov za predelavo lesa 

RRA, občine 

Prenos dobrih praks iz uspešnih držav (Avstrija) v Slovenijo: Slovenija bi 

morala zastaviti s podobno prakso v kakšni manjši občini v regiji, ki ima 

tradicijo lesne industrije npr. Cerknica kot pilotni primer. Način izvedbe bi 

potem prenesla v druge regije / občine. 

MKO, MGRT 

Lokalna raven  

Omogočiti lažje pridobivanje dovoljenj za graditev žag, centrov za 

predelavo lesa… 

MIP, občine 

Usposabljanje lokalnih skupnosti na področju rabe in izkoristka lesa in 

biomase. 

združenja občin, NVO 

Vključitev prostora za centre predelave lesa v prostorske plane Občine 

Podpora malim lokalnim podjetjem, lokalnim delovnim mestom, lokalnim 

virom energije 

Občine 

Povezati zainteresirane za skupne projekte Občine, RRA 

 

 



 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, PRIPOROČILA  21  

IV.II.iv. Trajnostni razvoj podeželja 

Trajnostni razvoj podeželja se v glavnem razume kot rezultat tistih človekovih dejavnosti, ki 
uporabljajo vire s podeželskih območij za povečanje blagostanja v skladu s potrebami sedanje 
generacije, ne da bi se s tem oviralo prihodnje generacije pri zadovoljevanju njihovih potreb. 
Njegov namen je preusmeriti proces zmanjševanja števila prebivalcev, stimulirati zaposlovanje in 

enake možnosti, odgovoriti na naraščajočo potrebo po boljši kakovosti zdravstva, varnosti, osebnega 

razvoja in prostočasnih dejavnosti in nenazadnje na splošno izboljšati kakovost življenja podeželskega 

prebivalstva. 

Trajnostni razvoj je mogoče doseči na različne načine in z uporabo različnih sredstev, npr. tako, da se 

lokalnemu prebivalstvu zagotovi poklicno in tehnično usposabljanje, izboljša dostop do informacij, 

virov in napredne tehnologije. Dejavnosti za razvoj podeželja so pretežno usmerjene v družbeni in 

gospodarski razvoj in vključujejo turizem, proizvodnjo ter informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 

(IKT). Razvoj podeželja je skrb različnih sektorjev, od turizma, kmetijstva in gozdarstva pa do energije. 

Ravno zato je pomembno, da prepoznamo večfunkcionalno dimenzijo kmetijstva, gozdarstva in 

turizma, saj so to ključni gospodarski sektorji, ki so povezani s podeželskimi območji. Trajnostni razvoj 

podeželja je odvisen tudi od vključenosti uprave na različnih ravneh in različnih lokalnih deležnikov pa 

tudi od spodbude k trajnostni uporabi lokalnih sredstev in virov, kar je bistvenega pomena za 

podporo konkurenčnosti.  

Priporočila za prednostno področje Trajnostni razvoj podeželja so pripravljena na osnovi priporočil 

strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih7  
- Ekološka vas Čadrg 

 

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Zelene razvojne strategije samo na deklarativni ravni  

Ni zadosti politične volje za dejanske spremembe, pri 

čemer se posledično ne zagotavlja dovolj sredstev za 

njihovo zagotavljanje. 

Povečevanje zavedanja pomena ekološke 

pridelave in uživanja ekoživil 

Slaba izobrazba in ozaveščenost ljudi o pravilnem odnosu 

do narave, potrošniški sistem vrednot 

Povečevanje zavedanja prednosti in pomena 

lokalne pridelave in potrošnje (ekoživil): zdravje, 

okolje, izpusti CO2… 

Administrativne ovire (npr. zapleten sistem vodenja 

okoljskega turizma, HACCP - velikokrat smo bolj papeški 

od papeža) 

Večja podpora za ekološko kmetijstvo v okviru 

ukrepov Skupne kmetijske politike 

Preveč financiranja v okviru SKP/PRP, ki ohranja 

obstoječe stanje kmetijstva, rezultat pa je premalo 

spodbudno okolje za preusmerjanje v (tržno usmerjeno) 

ekopridelavo 

Eden od pomembnih vidikov za trajnostni razvoj 

podeželja je tudi preusmeritev k investiranju, 

namesto k subvencijam 

Lobiji, ki imajo velike ekonomske koristi od netrajnostne 

proizvodnje in kmetovanja vplivajo na oblikovanje 

zakonodaje 

Rast cen hrane na svetovnih trgih trgu 

                                                           
7
 Dodatna priporočila na področju zelenega javnega naročanja v poglavju Trajnostna proizvodnja in potrošnja 

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostni-razvoj-podeelja/lokalna-ekoloka-ivila
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/trajnostni-razvoj-podeelja/ekoloka-vas-adrg
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Nepoznavanje in nerazumevanje koncepta trajnostnega 

razvoja med kmeti in kako ga udejanjati -  večji del 

kmetov ima premalo ima premalo znanja o ekološkem 

kmetovanju in ekoživilih 

 

Zelo slab prenos znanja na področju ekološkega 

kmetijstva 

 

Veljavna zakonodaja na področju zelenega javnega 

naročanja ne spodbuja regionalnega razvoja, ker ne 

razlikuje med lokalnimi in uvoženimi pridelki/izdelki, 

prevladujoče merilo je cena 

 

Prenizka sredstva za prehrano otrok v vrtcih in šolah, da 

bi lahko zadostili zahtevam ZeJN glede deleža ekoloških 

živil 

 

V začetku je ekološka pridelava hrane občutno dražja od 

konvencionalne, težave z dobavljanjem dogovorjenih 

količin ekoloških živil 

 

 

Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 

Vzgojno-izobraževalni zavodi/ustanove (vrtci, osnovne in srednje šole, šole s prilagojenim 

programom, dijaški domovi…) 

Lokalne skupnosti, občine in mestne občine, združenja občin; župani, strokovni delavci v 

občinah 

Ekološki kmetje in njihova združenja 

Konvencionalni kmetje z interesom za preusmeritev v EKO in njihova združenja 

 
Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

Resorna ministrstva – zlasti MIZKŠ, MKO, MZ ter UKOM 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Kmetijsko svetovalna služba (KSS) 

Združenja lokalnih skupnosti: Skupnost občin Slovenije, Združenje slovenskih občin, 

Združenje slovenskih mestnih občin, regionalne razvojne agencije  

STO 

Gospodarska zbornica Slovenije – sektor živilstva 

Ravnatelji, organizatorji šolske prehrane, učitelji (gospodinjstva…) 

Mediji na vseh ravneh (nacionalni, regionalni, lokalni) 

Združenja ekoloških kmetov in konvencionalnih kmetov 

Nevladne organizacije na področjih okolja, potrošnikov, razvoja podeželja, sociale… in njihova 

združenja/zveze in koalicije (Združenje zdravih šol) 

Regionalne razvojne agencije 

 
Oblikovalci politik in odločevalci za to področje: 

Državni zbor RS in Vlada RS (MIZKŠ, MKO, MZ, MF, MIP, MGRT)  

Občine 
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Priporočila: 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Več državne podpore trajnostnemu razvoju podeželja – naj bo 

prioritetno, saj temelji na naravnih danostih in se povezuje z okolju 

prijazno industrijo (energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije) 

Vlada RS 

Več kmečke logike, ne samo slepo posnemanje in sledenje strategijam in 

praksam EU. Potrebno preverjanje in prilagajanje. 

Vlada RS 

Zeleni turizem iz okvira zelenih vsebin promovirati v širši okvir socialno-

ekonomskega delovanja (povezanost ekonomskih in socialnih ciljev) 

MGRT, STO 

Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih 

modelov direktne prodaje brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki 

MKO, MF 

Zmanjševanje administrativnih ovir in birokracij MKO 

Popularizacija poklicev v kmetijstvu MKO 

Večja in ustreznejša podpora za razvoj ekološkega kmetijstva v okviru 

ukrepov nacionalnega Programa razvoja podeželja (PRP) 

Postopno, a odločno zmanjševanje podpor PRP za ohranjanje 

nezaželenega statusa quo v kmetijstvu 

MKO 

Uvajanje ukrepov PRP za izboljšanje znanj (ekokmetovanje, trženje, 

ekoturizem, posloven pristop – upravljavska znanja, ekonomika…) in 

miselne ter psihološke naravnanosti ciljnih skupin (pozitiven pristop k 

problemom in izzivom, inovativnost, boljša medsebojna komunikacija v 

poslovnih in socialnih odnosih, odprtost namesto ozkosti…)  

MKO 

Izobraževanje političnih odločevalcev in državnih uradnikov Združenja, NVO, strokovne institucije 

Spodbujanje raznolikega ekološkega načina kmetovanja MKO 

Destimuliranje netrajnostne intenzivne kmetijske proizvodnje MKO, MF 

Spodbujanje večdejavnostnega modela na kmetijah MKO, MGRT 

Razvoj znanj za trajnostne prehranske oskrbovalne verige (pridelave, 

predelave, trženja, prodaje) 

MIZKŠ, MKO 

Spodbujanje izobraževanja o trženju proizvodov podeželja MIZKŠ, MKO 

Spodbujanje združevanja kmetijskih proizvajalcev s ciljem okrepitve njihove 

cenovne in količinske konkurenčnosti 

MKO, zbornice, RRA 

Razpisi za projekte podpore ekološkim partnerskim kmetijam/kmetijstvu 

za vse oblike nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije) v 

okviru PRP in strukturnih skladov 

MKO 

Povečanje spodbud za male kmetije in prekinitev prakse favoriziranja 

velikih kmetov 

MKO 

Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb MKO, inšpekcije 

Uredba o zelenem javnem naročanju in drugi predpisi naj upoštevajo in 

spodbujajo lokalne proizvajalce 

MF 

Spodbujati povezovanje kmetov, ki se lahko prijavijo na javna naročila MKO 

Omogočiti nakupa ekoloških živil do določene vrednosti na naročilnico 

javnih zavodov  

MF 

Obveščanje, razvoj blagovnih znamk, sistem nadzora in promocije MKO 

Boljša promocija projekta Ohranimo Alpe MKO, NVO 

Podpora nevladnim organizacijam, ki na tem področju izvajajo družbeno 

koristno delo z minimalno podporo 

MKO 
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Priprava analize trga – ponudbe in povpraševanja, nuditi zavodom 

informacije o lokalnih pridelovalcih 

MKO 

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, 
pridelavi hrane na ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  

MIZKŠ, NVO 

Dodatne raziskave in predstavitev prednosti partnerskega kmetijstva, 
primerjava naših in tujih kmetov v luči možnosti razvoja sistemov 
partnerstva v Sloveniji 

MIZKŠ, raziskovalne 
inštitucije 

Usposabljanje kmetijske svetovalne službe  

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, 
pridelavi hrane na ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  

MIZKŠ, NVO 

NVO naj izvajajo konkretne projekte z uporabno vrednostjo in ne zgolj 
papirnate projekte 

NVO 

Mediji naj delujejo tudi izobraževalno, prikazujejo več primerov dobrih 
praks, lepote in krajinske posebnosti Slovenije 

Mediji 

Regionalna raven  

Vključitev trajnostnega razvoja podeželja v regionalne razvojne 

programe 

RRA 

Razpisi za regionalne razvojne projekte v povezavi z ekološko pridelavo, 

kakovostno lokalno pridelano ekološko hrano, turistično in gostinsko 

ponudbo 

MGRT, MKO, RRA 

Razpisi za projekte podpore sodelovanja in skupnega nastopanja ekoloških 

kmetij (in drugih deležnikov, če relevantno) na določenem območju (vas, si 

ali naselij, regija, zavarovano območje…) za oblikovanje ali izboljšanje tržne 

ponudbe ekoživil ter turističnih in drugih storitev 

MGRT, MKO, RRA 

Razpisi za različne projekte na osnovi ekokmetovanja za vse oblike 

nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije) v okviru PRP 

MGRT, MKO, RRA 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega 

kmetijstva za vse oblike nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, 

fundacije)  

MGRT, MKO, RRA 

Lokalna raven  

Vzpostavitev trajnostnih občinskih razvojnih programov Občine 

Ohranjanje obdelovalnih površin, omogočiti dodatne dejavnosti (turizem) Občine 

Subvencije za ekološke kmetovalce, podpora začetnikom Občine 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega 

kmetijstva za vse oblike nevladnih organizacij  

Občine 

Nameniti več sredstev za prehrano otrok in subvencije za ekološka živila 

šolam in vrtcem ter povišajo delež ekološke hrane in materialov (zgled Rim) 

Občine 

Spodbujanje in ozaveščanje ravnateljev, vodij prehrane, otrok, staršev Občine, združenja, NVO 

Oblikovati sezname lokalnih ekoloških kmetijskih pridelovalcev in jih 

posredovati šolam in vrtcem na način, da doseže enotno in s tem tudi nižjo 

ceno ekoloških živil 

Občine, združenja, NVO 

Spodbude kmetom, organiziranje dogodkov (tržnice, obiski kmetij, 

predstavitev prednosti…) 

Občine 

Združevanje javnih naročil (vsaj na nivoju občin, ali še bolje na nivoju regij) Občine, RRA 

Več pozornosti oskrbi z lastno pridelano hrano ter specifičnim aktivnostim 

v zvezi z lokalnimi kulturno-zgodovinskimi posebnostmi 

Občine 
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IV.II.v. Ekološko kmetovanje 

Preskrba z ekološko pridelano hrano iz lastnih virov lahko ob pretresih v močno naftno odvisnih 

globalnih oskrbovalnih sistemih že v bližnji prihodnosti postane ključna za preživetje, hkrati pa 

prispeva k strateško pomembni ohranitvi enakomerne poseljenosti državnega ozemlja in regionalni 

koheziji. Trajnostna lokalna samooskrba je učinkovit mehanizem za zmanjšanje transporta in 

energetske potratnosti v procesih proizvodnje in porabe. Hkrati pa pomembno prispeva k ohranjanju 

biotske raznovrstnosti, ki je skupaj s preprečevanjem genskega onesnaževanja pomemben ukrep 

preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter osnova prehranske suverenosti. 

Nenazadnje je spodbujanje ekološke pridelave visoko kakovostne hrane, katere tržna zanimivost in 

dodana vrednost nenehno rasteta, tudi učinkovit mehanizem za zaščito kmetijskih zemljišč.  

Z 2,9 % kmetij in 6,4 % zemljišč v ekopridelavi smo daleč od ciljev nacionalnega akcijskega načrta za 

ekološko kmetijstvo (ANEK), po katerem naj bi do leta 2015 imeli 15 % ekokmetij in 20 % ekozemljišč. 

Še slabše je glede deleža slovenskih ekoživil na trgu, ki naj bi po ANEK do leta 2015 dosegel 10 %. 

Delež ekoloških živil v celotnem prometu s hrano in pijačo v Sloveniji je leta 2009 dosegel 1 %, poraba 

ekoživil pa se povečuje za 10-15 % letno. Vendar pa domača ekološka pridelava pokriva komaj 20 % 

potreb slovenskega trga po ekoživilih, kar 80 % ekoživil pa uvozimo. 

Priporočila za prednostno področje Ekološko kmetovanje so pripravljena na osnovi priporočil 

strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Šolski ekovrtovi  
- Partnersko ekološko kmetovanje 

 

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Večji del kmetov in potrošnikov je slabo obveščen o 
koristih in prednostih ekološkega kmetovanja in ekoživil 

Večja podpora za ekološko kmetijstvo v okviru 
ukrepov Skupne kmetijske politike 

Zelo slab prenos znanja na področju ekološkega 
kmetijstva 

Potrebe po učinkovitejši vzgoji otrok in mladih za 
trajnostni razvoj 

Administrativne ovire za preusmerjanje v ekološko 
kmetijstvo 

Rast cen hrane na trgu 

Pomanjkanje javnih razpisov ali drugih možnosti za 
financiranje delovanja nosilca Mreže šolskih ekovrtov – 
ITR in sodelujočih šol 

Povečevanje zavedanja prednosti in pomena lokalne 
pridelave in potrošnje (ekoživil): zdravje, okolje, 
izpusti CO2… 

Pomanjkanje znanja učiteljev – mentorjev o ekološkem 
kmetijstvu, permakulturnem načrtovanju vrta, učni rabi 
vrta idr. 

V splošnem zelo pozitivno mnenje o projektu šolskih 
eko vrtov v javnosti in pri večini odločevalcev 
 

Nepoznavanje pomena šolskih eko vrtov za sodobno 
vzgojo za trajnostni razvoj 

Povečevanje zavedanja pomena prehoda v okoljsko 
osveščeno nizkoogljično družbo 

Cene ekoživil so večinoma višje kot cene 
konvencionalnih živil 

 

Pomanjkanje znanj za izvajanje celovitega pristopa 
(vzgojno-izobraževalne, informativne in animacijske 
dejavnosti) k uvajanju ekoživil v javne ustanove (pri 
javnih zavodih – vodstvo, zaposleni) 

 

Nepoznavanje pomena ekoživil  za zdravje ljudi in okolja  

Pomanjkanje prostora za vrtove   

 

http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/ekoloko-kmetovanje/olski-ekovrtovi
http://www.slovenija-co2.si/index.php/dobre-prakse/ekoloko-kmetovanje/partnersko-ekoloko-kmetovanje
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Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 

Vzgojno-izobraževalni zavodi/ustanove (vrtci, osnovne in srednje šole, šole s prilagojenim 

programom, dijaški domovi…) 

Lokalne skupnosti, občine in mestne občine (župani, strokovni delavci v občinah) 

Ekološki kmetje in njihova združenja 

Konvencionalni kmetje z interesom za preusmeritev v EKO in njihova združenja 

 
Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

Javna uprava (resorna ministrstva – zlasti MIZKŠ, MKO, MZ in UKOM)  

Združenja lokalnih skupnosti: Skupnost občin Slovenije, Združenje slovenskih občin, 

Združenje slovenskih mestnih občin, regionalne razvojne agencije  

Gospodarska zbornica Slovenije – sektor živilstva 

Ravnatelji, organizatorji šolske prehrane, učitelji (gospodinjstva…) 

Mediji na vseh ravneh (nacionalni, regionalni, lokalni) 

Združenja ekoloških kmetov in konvencionalnih kmetov 

Nevladne organizacije na področju okolja, potrošnikov, razvoja podeželja, sociale … in njihova 

združenja/zveze in koalicije (Združenje zdravih šol, Regionalna stičišča NVO, Plan B za 

Slovenijo, …) 

Regionalne razvojne agencije 

Oblikovalci politik in odločevalci za to področje: 
Državni zbor RS in Vlada RS (MIZKŠ, MKO)  

Občine 

Priporočila: 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Udejanjanje večje suverenost državne kmetijske politike in za lokalni 

trajnostni samooskrbnosti naklonjeno skupno kmetijsko politiko EU 

Vlada RS 

Preprečevanje prodora interesov multinacionalnih korporacij v 

nacionalno in skupno kmetijski politiki EU (GSO, privatizacija genskega 

materiala, državno financiranje industrije umetnih gnojil, pesticidov in 

herbicidov, itd.)    

Vlada RS 

Vzpostavitev mehanizma za priznavanje in tržno ovrednotenje okoljskih, 

socialnih in ekosistemskih storitev kmetijskih proizvajalcev ter storitev 

ohranjanja poseljenosti podeželja  

MKO, raziskovalne institucije 

Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih 

modelov direktne prodaje brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki 

MKO 

Ukinitev škodljivih subvencij, ki so jih vsilile zainteresirane industrije: 

kemična industrija, industrija umetnih gnojil, industrija GSO 

MF 

Spodbujanje raznolikega sonaravnega načina kmetovanja in 

destimuliranje netrajnostne intenzivne kmetijske proizvodnje 

MKO, MF 

Uporaba mehanizmov aktivne politike zaposlovanja za razvoj ekološkega 

kmetijstva (preprečevanje zaraščanja obdelovalnih zemljišč, delovno 

intenzivna ekološka kmetijska proizvodnja, dopolnilne dejavnosti) 

MDDS, Zavod RS za zaposlovanje 
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Spodbujanje boljše sledljivosti porekla živil (tudi v predelanih živilih) MKO 

Stimuliranje prilagoditve strukture kmetijske proizvodnje dejanskim 

potrebam Slovenije za povečanje samooskrbnosti (manj živinske krme, 

več žit za hrano in zelenjave) 

MKO 

Ohranjanje avtohtonih sort poljščin in vrst živine ter domače industrije 

semen 

MKO 

Preprečevanje tekmovanja za obdelovalne površine med hrano in 

biogorivi: spodbujanje pridelave poljščin za biogoriva izključno na 

nekakovostnih (npr. kontaminiranih), za pridelavo hrane neprimernih 

kmetijskih površinah 

MKO 

Spodbujanje sonaravnega večdejavnostnega modela na kmetijah MKO, MGRT 

Spodbujanje zmanjšanja deleža mesa, hitre hrane, predelanih in 

pakiranih živil v prehrani prebivalcev 

MKO 

Večja in ustreznejša podpora za razvoj ekološkega kmetijstva v okviru 
ukrepov nacionalnega Programa razvoja podeželja (PRP) 

MKO 

Razpisi za projekte podpore partnerskim kmetijam/kmetijstvu in 
dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse 
oblike nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije) v okviru 
PRP in strukturnih skladov 

MKO 

Stimulacija učiteljev in vzgojiteljev za sodelovanje v projektu šolski eko 
vrtovi: priznanje točk za napredovanje v poklicu/nazivi 

MIZKŠ 

Vključevanje šolskih ekovrtov v šolski kurikulum (ŠEV ne le kot 
prostovoljna oz. izbirna dejavnost, temveč v učnih vsebinah) 

MIZKŠ 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu ŠEV MIZKŠ, MKO 

Vključitev šolskih ekovrtov v Program razvoja podeželja in razpisi za 
šolske eko vrtove 

MIZKŠ, MKO 

Vsebinska prenova učnih načrtov / programov – vključevanje vsebin o 
ekološkem kmetovanju, močnejša podpora ekološkemu kmetijstvu in 
resnica o konvencionalnem kmetovanju 

MIZKŠ 

Razpis raziskovalnega projekta na temo šolskih ekovrtov kot orodja za 
vzgojo za trajnostni razvoj 

MIZKŠ 

Razpis raziskovalnih projektov na temo novih oblik trženja ekoloških živil 

in neposrednega sodelovanja med potrošniki in pridelovalci (vprašanja 

potreb, pričakovanj in želja obojih; sistemske ovire, idr.) 

MIZKŠ, MKO 

Razpis za vseživljenjsko učenje na temo podpore delovanju šolskih 

ekovrtov 

MIZKŠ, MKO 

Razpisi, ki omogočajo vključevanje iskalcev dela v partnersko ekološko 

kmetijstvo (npr. prednostna tema za javna dela, za 

Izpopolnjevanje/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

MKO, MDDS 

Osveščanje, da ekološko kmetijstvo ni manjvredno kar se tiče količine in 
kakovosti pridelkov v odnosu do konvencionalnega kmetovanja 

MKO, mediji, NVO 

Predstavitev dejstva, da je ekološka prehrana v šolah in vrtcih že 
uveljavljena praksa v mnogih mestih (Copenhagen - 90 % ekološka 
prehrana v šolah in vrtcih, Rim, Benetke, Ancona…) zlasti rimskega primera, 
ki kaže, da v nekem obdobju prisotnosti ekoloških živil na trgu pride do 
izenačenja cene ekoloških in konvencionalno pridelanih živil 

MKO, MF, NVO 

V šolah komisije staršev za prehrano (v okviru sveta staršev) MIZKŠ 

Promocija partnerskega kmetovanja z argumentom, da je v partnerskem 
kmetovanju mogoče doseganje do 30 % nižje cene kot na eko-tržnicah 

MKO, združenja, NVO 

Izobraževanje kmetijskih proizvajalcev o tradicionalnih in sodobnih 
metodah sonaravnega kmetovanja 

MKO, združenja, MIZKŠ 

Omogočanje namenskega dela programa za nekomercialne vsebine – naj Mediji, MIZKŠ 
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se predstavijo tudi tisti, ki ne morejo plačati medijskega prostora  

Sodelovanje aktivov kmečkih žena – prenos znanja med generacijami 
(sušenje sadja, peka kruha, prepoznavanje zelišč, vkuhavanje…) 

NVO 

Regionalna raven  

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu šolskih ekovrtov, 
npr. v okviru LAS 

MKO 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol/javnih ustanov z lokalnimi 
ekološkimi pridelovalci oz. združenji ekopridelovalcev in drugih kmetijsko-
okoljskih NVO, npr. v okviru LAS 

MKO 

Lokalna raven  

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega 
kmetijstva za vse oblike nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, 
fundacije)  

Občine 

Razpisi občin za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu šolskih 
ekovrtov 

Občine 

Razpisi občin za podporo sodelovanju vrtcev in šol/javnih ustanov z 
lokalnimi ekološkimi pridelovalci oz. združenji ekopridelovalcev in drugih 
kmetijsko-okoljskih NVO 

Občine 

Podpora pridelovalcem v segmentu logistike (dobava hrane vsako jutro do 
6h, hladilnice…) 

Občine, podjetja 
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IV.II.vi. Trajnostna proizvodnja in potrošnja 

Trajnostna potrošnja in proizvodnja pomenita učinkovitejšo rabo naravnih virov in energije ter 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih vplivov na okolje. Gre za to, da izdelke in storitve 

proizvajamo in uporabljamo na način, ki je okolju najmanj škodljiv. Namen je zadostiti temeljnim 

potrebam po izdelkih in storitvah ter dosegati boljšo kakovost življenja in zagotavljati zadostne vire za 

prihodnje rodove. Trajnostna proizvodnja se osredotočata na zmanjševanje okoljskih vplivov 

proizvodnih procesov in oblikovanje boljših izdelkov. Povečujeta potencial podjetij za preoblikovanje 

okoljskih izzivov v gospodarske priložnosti ter prinašata prednosti tudi potrošnikom. 

Gre za krovni koncept, ki posega tudi na druga vsebinska področja projekta, za prednostno področje 

Trajnostna proizvodnja in potrošnja sta bili izbrani dve dobri praksi na strateško pomembnih in 

avtonomnih področjih, zato sta tukaj obravnavni ločeno: 

- Zeleno javno naročanje na Dunaju (projekt ÖkoKauf) 
- Center ponovne uporabe 

 

Zeleno javno naročanje 

Evropska Unija definira zeleno javno naročanje kot proces, pri katerem javna uprava naroča 

proizvode in storitve z manjšim vplivom na okolje skozi celotni življenjski cikel proizvoda ali storitve, 

kot bi ga imeli proizvodi ali storitve z enako primarno funkcijo. Slovenska vlada je konec leta 2011 

sprejela dolgo pričakovano Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je pomemben korak na poti do 

trajnostne proizvodnje in potrošnje za celotno državo. Uredba odpira vrsto praktičnih vprašanj, 

predvsem pa prinaša mnoge priložnosti.  

Avstrijska prestolnica Dunaj je s programom ÖkoKauf v Evropi vzor trajnostnega javnega naročanja.   

Z zelenim javnim naročanjem je mesto izpuste CO2 zmanjšalo za 30 tisoč ton letno, finančni prihranek 

pa vsako leto znaša 17 milijonov evrov, hkrati pa krepi lokalno zeleno gospodarstvo.  

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Nezainteresiranost zaradi nepoznavanja koristi Akcijski načrt in Uredba o zelenem javnem 

naročanju (ZeJN) 

Neusposobljenost in pomanjkanje uspešnih primerov za 
postopke zelenega javnega naročanja 

Podporna gradiva Evropske komisije za zeleno javno 
naročanje 

Ni nacionalne podpore za EMAS in evropski Eko znak Finančni viri za projekte spodbujanja zelenega 
javnega naročanja (Intelligent Energy, LIFE+) 

Odpor gospodarstva proti spremembam Pomen javne uprave kot vzor 

 

Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 
Občine (predvsem mestne)  
Državna uprava in javne ustanove 

Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

ministrstva in vladne službe (MF, MKO, MGRT) 

organizacije, ki povezujejo lokalne skupnosti: Skupnost občin Slovenije, Združenje slovenskih 
občin, Združenje slovenskih mestnih občin, regionalne razvojne agencije in razvojni centri 
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civilna družba (NVO) 

Oblikovalci politik in odločevalci za področje: 
Državni zbor in Vlada RS 
Župani, mestni svetniki 

Priporočila 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Novelacija Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje MF 

Zavezancem za ZeJN je potrebno ponuditi prilagojena praktična usposabljanja za 

naročanje v okviru ZeJN, vključno z usposabljanjem za formuliranje kriterijev pri 

naročanju. 

MF, AJN, NVO 

Informiranje ponudnikov skupin produktov in storitev, ki jih zajema Uredba o ZeJN, 

da bodo znali dokazovati izpolnjevanje kriterijev ZeJN oziroma bodo svoje produkte 

in storitve tem kriterijem prilagodili.in promocija EMAS in Eko znaka 

MF 

Vzpostaviti program podpore: centralna informacijska točko za informacije o ZeJN, 

spletna stran, help-desk, prostor za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, vprašanj, itd. 

med zavezanci (spletni forum), primeri dobrih praks  

MF, AJN, NVO 

Raziskava trga v Sloveniji MF 

Register verificiranih ponudnikov, ki ponujajo storitve in produkte, ki izpolnjujejo 

kriterije iz ZeJN. 

MF, AJN 

Spremljanje izvajanja in standardiziranje poročanja MF, Urad za statistiko 

Analiza in predstavitev koristi (zmanjševanje stroškov, manjši vplivi na okolje, itd.) MF 

Lokalna raven  

Strokovno svetovanje občinam za izvedbo MF, AJN, NVO 

 

Centri ponovne uporabe 

Potencial za blaženje učinkov podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter uveljavljanje načel 

trajnostnega razvoja lahko najdemo tudi v učinkovitejši rabi virov: nove tehnologije/novi poslovni 

modeli iz koncepta ekonomije zaključevanja snovnih tokov, krepitev domačega sektorja 

predelovalcev odpadkov in uporabnikov sekundarnih surovin, investicije v centre ponovne uporabe 

ter krepitev raziskovalnega sektorja in izvajalcev LCA, nova delovna mesta na področju t.i. povratne 

logistike (reverse logistics), ki je potrebna za zapiranje snovnih zank. Centri ponovne uporabe  

spodbujajo trajnostni razvojni model, ki upošteva naslednje tri stebre: 

- Varstvo okolja: preprečevanje nastajanja odpadkov in trajnostno gospodarjenje z nastalimi 

odpadki. 

- Socialne enakosti: družbene dejavnosti kot so vključevanje težje zaposljivih na trg dela in 

dostopnost do blaga. 

- Ekonomska upravičenost: ustvarjanje delovnih mest in možnosti za usposabljanje. 
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Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Tradicija pasivnih javnofinančnih transferjev Rast povpraševanja po družbeno koristnem delu in 

zelenih delovnih mestih 

Potrošniški vzorci v družbi Uveljavljanje načela onesnaževalec plača na EU ravni 

Intenzivno potrošništvo na področju električnih in 

elektronskih naprav 

Višanje cene odlaganja odpadkov na deponije 

Nizke cene uvoženih industrijskih izdelkov Rastoče cene surovin na svetovnih trgih 

 
Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 

Občine  
Podjetja: komunalna podjetja, socialna in invalidska podjetja 

Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva  

ministrstva in vladne službe (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za delo, družino in socialo, Zavod za zaposlovanje RS, Sklad 
RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov) 

civilna družba (NVO) 

organizacije, ki povezujejo lokalne skupnosti: Skupnost občin Slovenije, Združenje slovenskih 
občin, Združenje slovenskih mestnih občin, regionalne razvojne agencije in razvojni centri 

Oblikovalci politik in odločevalci za področje: 
Državni zbor in Vlada RS 
Župani, mestni svetniki 

Priporočila 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Priprava Strategije ravnanja z odpadki, ki bi jasno nakazala potrebe glede 

infrastrukture in bodočih vlaganj; dogaja se, da se zapirajo odlagališča, ki bi še 

lahko delovala (istočasno, ko jih zapirajo, jih država financira preko kohezijskih 

projektov). Prednostno spodbujanje programov preprečevanja nastajanja 

odpadkov in njihove ponovne uporabe. 

MKO 

Podpora uvajanju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij in ozelenjenega 

podjetništva 

MIZKŠ, MGRT, MKO 

Spodbujanje eko-inovativnosti in financiranje razvoja in prenosa tehnologij za 

trajnostne gospodarske dejavnosti 

MIZKŠ, MGRT, MKO 

Uskladitev aktivne politike zaposlovanja z ukrepi za povečanje trajnostne 

proizvodnje in potrošnje (prekvalifikacije, javna dela) 

MDDS, MKO 

Krepiti in nadgraditi motivacijske delavnice in oblike usposabljanja za 

brezposelne zlasti na področju družbeno koristnih del. 

MDDS, Zavod za 

zaposlovanje RS 

Na področju socialnega podjetništva vzpostaviti mehanizme za izvedbo 

dejavnosti, ki so družbeno koristna in hkrati prispevajo k individualni obravnavi 

brezposelnih oseb, predvsem dolgotrajno brezposelnimi in drugimi težje 

zaposljivimi osebami, ki so sicer praktično nezaposljivi.  

MDDS, Zavod za 

zaposlovanje RS 
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Za nekatere dolgotrajno brezposelne osebe (npr. nekatere osebe z omejeno 

delovno zmožnostjo) ni moč pričakovati, da bodo našli zaposlitev na realnem 

trgu, zato je za njih potrebno krepiti obstoječe in kreirati nove oblike dela (javna 

dela, socialno podjetništvo), ne pa iskati ovire za izvajanje tovrstnih del. 

MDDS, Zavod za 

zaposlovanje RS 

Povečati nadzor nad prejemniki socialne pomoči – nekateri izkoriščajo obstoječi 

sistem in niso pripravljeni delati, čeprav bi lahko  

MDDS, Zavod za 

zaposlovanje RS 

Javni sektor mora postati zgled na področju ravnanja z odpadki (zmanjševanje 

količine odpadkov, ločeno zbiranje, ponovna uporaba, itd.) 

Vlada RS in občine 

Varstveno delovni centri (VDC) bi lahko izvajali v lokalnih okoljih dejavnosti 

ponovne uporabe, s tem bi njihovo delo postalo bolj pestro in zanimivo, hkrati 

pa bi izdelovali koristne izdelke. VDC bi bilo smiselno vključiti v podsistem REUSE 

mreže (ta mreža se v Sloveniji vzpostavlja).  

MDDS, Zavod za 

zaposlovanje RS 

Regionalna raven  

Vključevanje projektov ponovne uporabe v Regionalne razvojne 

programe za obdobje 2014-2020 

RRA, občine 

Lokalna raven  

Za delavce, ki so v procesu izgubljanja zaposlitve, bi bilo potrebno oblikovati 

podporne programe, skozi katere se usposobijo za konkretna druga delovna 

mesta, to pa bi lahko izvajali centri ponovne uporabe, ki bi morali biti umeščeni 

v vsaki občini.  

Zavod za zaposlovanje RS, 

občine, podjetja 

Vzpostavitev trajnostnih občinskih razvojnih programov  Občine 

Podpora ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest v trajnostnih 

dejavnostih 

Občine, javna podjetja 

Zagotavljanje infrastrukture (zemljišča, zgradbe…) in drugih podpor za 

podjetja s trajnostno proizvodnjo in njihovo povezovanje 

Občine, javna podjetja 

 

 



 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, PRIPOROČILA  33  

IV.II.vii. Prilagajanje na podnebne spremembe 

Podnebne spremembe bodo imele široke ekonomske in družbene posledice. Ne glede na uspeh 

zniževanja emisij se nekaterim posledicam podnebnih sprememb ne moremo več izogniti. Tako smo 

že v fazi, ko moramo delovati tudi v smeri prilagajanja. Namen prilagoditvenih ukrepov je zmanjšanje 

tveganj ter škode zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov. Slovenija spada med države, v 

katerih se temperature dvigajo hitreje kot drugod. Vsako leto beležimo večjo škodo zaradi 

ekstremnih vremenskih pojavov in zaradi tega je pomembno, da tudi s prilagajanjem na podnebne 

spremembe ublažimo morebitne negativne učinke. Leta 2009 je izšla Bela knjiga o zmanjšanju 

posledic podnebnih sprememb za Evropo, ki določa ukrepe, s katerimi bo Evropska unija izboljšala 

prilagodljivost naravnih in človeških sistemov na vplive podnebnih sprememb. V Sloveniji se leta 2008 

sprejeta Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam pa se 

izvaja prepočasi. Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050, ki obravnava tudi 

prilagajanje na podnebne spremembe, pa je še v fazi osnutka.  

Priporočila za prednostno področje Prilagajanje na podnebne spremembe so pripravljena na osnovi 

priporočil strokovnega sodelavca in udeležencev na predstavitvah naslednjih dobrih praks: 

- Uspešno ukrepanje ob poplavah v Sloveniji leta 2010  

- Program za podporo prilagajanju podnebnim spremembam, Velika Britanija 

 

Ovire oz. ozka grla za širjenje dobrih praks Priložnosti za širjenje dobrih praks 
Ukinitev vseh inštitucij s področja podnebnih sprememb 

v Sloveniji (Klimatskega komiteja, medresorske skupine 

za podnebne spremembe, Službe vlade za podnebne 

spremembe, Sveta za trajnostni razvoj)  

Usmeritve in dokumenti EU za prehod v 

nizkoogljično družbo in prilagajanje na podnebne 

spremembe 

Zmanjševanje proračunskih sredstev za te namene in 

kadrovske omejitve 

Prilagoditve bodo zmanjšale gospodarsko škodo na 

splošno 

Slovenija še nima sprejete strategije za prehod v 

nizkoogljično družbo in zakona o podnebnih 

spremembah  

Podjetja bi lahko razširila dejavnosti na dejavnosti, 

proizvode in storite povezane s prilagajanjem na 

podnebne spremembe. 

Relativno nizka ozaveščenost občanov (zlasti mladih) Interes zavarovalniškega sektorja za čim manjše 

škode, število zavarovancev pa čim večje 

Pomanjkanje temeljitih scenarijev pričakovanih 

podnebnih sprememb v Sloveniji po regijah in sektorjih 

Priložnost za gradbeniški sektor: klimatsko varna 

gradnja in sanacija obstoječega stanja 

 Tudi zdravstveni sektor lahko prihrani sredstva, če je 

ukrepanje ob naravnih nesrečah učinkovito. 

 

Ciljne javnosti za širjenje dobre prakse: 
Občine in njihove uprave (štabi civilne zaščite, prostorski planerji ipd.) 

Vojska in policija  (analiza ukrepov in odprava pomanjkljivosti) 

Prostorski planerji (zlasti področje urejanja voda) 

Gospodarski sektor ( zlasti gradbeništvo, zavarovalništvo, promet, turizem)  

Sektor izobraževanja (ozaveščanje mladine, priprava evakuacijskih načrtov in možnih 

ukrepov) 
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Univerzitetne in raziskovalne inštitucije (raziskave s tega področja so še pomanjkljive, razvoj 

novih študijskih programov na temo prilagajanja podnebnim spremembam) 

Zdravstveni sektor (zlasti ekipe nujne prve pomoči, urgenca ) 

Mediji (primerno obveščanje prebivalstva med in po nesreči je nujno). 

Civilna družba (zlasti humanitarne organizacije, društva...) 

Deležniki zagotavljanja multiplikacije dobre prakse in nadaljnjega širjenja mreže za njeno izmenjavo 
na državni, regionalni in lokalni ravni:  

Vladni resorji (zlasti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor) 
Združenja občin (SOS, ZOS…) 
Nevladne organizacije 
Izobraževalne in raziskovalne institucije 
Mediji 

Oblikovalci politik in odločevalci za to področje: 
Državni zbor RS  
Vlada RS (zlasti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor) 
Združenja občin (SOS, ZOS…) 
Zavarovalniška politika (razvoj novih zavarovalniških produktov, večje sodelovanje države na 

segmentu premoženjskih zavarovanj)  

Medijska politika (čim manj senzacionalističnega poročanja) 

 

Priporočila 

Priporočilo Nosilec 

Državna raven  

Dolgoročna strategija in zakonske podlage RS prilagajanja na podnebne 

spremembe 

Vlada RS, MKO 

Prenova prostorske politike RS v luči prilagajanja na posledice podnebnih 

sprememb, še zlasti glede upoštevanja večje pogostnosti in intenzivnosti 

naravnih nesreč. 

MIP 

Vključitev vidikov prilagajanja na podnebne spremembe v druge 

sektorske strateške dokumente 

Vlada RS 

Vzpostavitev inštitucionalnega okvira, ki bo usklajeval dejavnosti 

prilagajanja na podnebne spremembe med pristojnimi institucijami po 

sektorjih, še zlasti na področju vremensko pogojenih nesreč, tudi za 

prenos in širjenje dobrih praks 

MKO, Vlada RS 

Financiranje priprave strokovnih podlag scenarijev podnebnih sprememb, 

ocene ranljivosti in karte ogroženosti (pred poplavami in plazovi) – za 

poenotenje in uporabo za analize, programe, prostorske načrte in 

ukrepe, zavarovalne premije 

MKO, MIZKŠ, zavarovalnice 

Krepitev meteorološke službe v zvezi z napovedjo skrajnih vremenskih 

dogodkov in alarmiranja prebivalstva 

ARSO 

Program izobraževanja prebivalcev o podnebnih spremembah, 

nevarnostih in preventivnih ukrepih (kaj lahko naredim sam…) 

MKO, NVO 

Osrednji portal z vsemi ključnimi podatki in informacijami za prilagajanje MKO 
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na podnebne spremembe , strokovnimi podlagami in informacijami v 

zvezi z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami, javno dostopnimi 

metodami za oceno ranljivosti (po zgledu UKCIP) 

Navkljub varčevalnim ukrepom ne gre zmanjševati sredstev za zaščito in 

reševanje ter za izvajanje preventivnih ukrepov (pred poplavami, sušami). 

Takšni ukrepi so dobra naložba za izogib tveganjem in velikim stroškom 

zaradi nesreč. 

Vlada RS 

Enakomerno usmerjanje sredstev Vodnega sklada za vzdrževanje 

vodotokov po celi državi skladno s potrebami 

MKO  

Vključitev posledic podnebnih sprememb v izobraževalni proces univerze 

Prilagoditev izobraževalnega programa sodobnim trendom v kmetijstvu, ki 
upoštevajo vpliv kmetijstva na podnebne spremembe in prilagajanje nanje. 

Biotehniška fakulteta 

Ustanovitev instituta za podnebne spremembe, ki bo sistemsko raziskoval 
scenarije, vplive in prilagoditve na podnebne spremembe. 

MKO, MIZKŠ 

Obveščanje o primerih dobrih praks in ne iskanje senzacij Mediji 

Ozaveščanje in preventivne akcije za različne ciljne skupine preko 

seminarjev, posvetov, ozaveščanja občanov preko brošur, spleta, itd. 

Strokovne in izobraževalne 

inštitucije, NVO 

Regionalna raven  

Sodelovanje občin pri pripravi načrtov za celovito reševanje naravnih 

nesreč v vsebinskem in prostorskem smislu - priprava regionalnih in 

lokalnih strategij in ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe. 

MKO, občine, združenja občin 

Sodelovanje občin pri financiranju priprave skupnih strokovnih podlag 

(poplavne karte, karte ogroženosti zaradi suše ipd.) in zagotavljanja 

sredstev za delovanje deležnikov, ki lahko prispevajo k prilagajanju 

(izobraževanje, raziskave, prostovoljske organizacije, ipd) 

MKO, občine, združenja občin 

Ukrepi za zagotovitev dobrih praks pri odpravljanju občutljivosti in 

ranljivosti na podnebne spremembe  

MKO, občine, združenja občin 

Vzdrževanje vodotokov in rek, gradnja vodnih zbiralnikov MKO, občine, združenja občin 

Lokalna raven  

Priprava občinskih strategij in ukrepov za zmanjševanje ranljivosti ob 

podnebnih spremembah 

MKO, MIP, občine, združenja 

občin 

V občinske akte uvrstiti podrobne postopke v primeru poplav, plazov… MKO, MIP, URSZR, občine 

Izdelava OPN z upoštevanjem omejitev razvojnih možnosti občin, Zakona o 

prostorskem načrtovanju, Zakona o vodah, ZON, ZVO in ostale področne 

zakonodaje 

Občine 

Skrb za nemoteno delovanje enot za zaščito in reševanje (dobra 

opremljenost, stalno usposabljanje in redne vaje enot za zaščito in 

reševanje) 

URSZR, občine 

Odpiranje  in javne razprave na temo problematike podnebnih sprememb 

in prilagajanja nanje v lokalnih krogih prebivalstva. 

Občine, NVO 

i 
 



 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, PRIPOROČILA  36  

Priloga: Preglednica priporočil po nosilcih 

 

Področje Priporočilo 

 
Državni zbor 

Splošno Načelo trajnostnega razvoja zapisati v ustavo RS (po zgledu npr. Švice) 

Trajnostna energetika Sprejetje Nacionalnega energetska programa z jasnimi usmeritvami, cilji in ukrepi na področju 
učinkovite rabe energije  

 
Vlada RS 

Splošno Strateška opredelitev za zeleno gospodarstvo v Strategiji razvoja Slovenije 

 Vzpostavitev ministrstva za trajnostni razvoj 

Vrednostna veriga lesa Opredelitev lesa kot strateške surovine in lesarstva kot strateške panoge v Strategiji razvoja 
Slovenije . Cilj: dodana vrednost na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi do leta 2020 doseže 
40.000 EUR. Priprava in sprejem sektorskih strategij in izvedbene zakonodaje za podporo razvoj 
lesnopredelovalne industrije 

 Z aktivno podporo gospodarske politike izvesti razvojno prestrukturiranje slovenske 
lesnopredelovalne panoge s prehodom na doseganje dodane vrednosti na osnovi znanja in 
inovativnosti 

Ekološko kmetovanje Udejanjanje večje suverenost državne kmetijske politike in za lokalni trajnostni samooskrbnosti 
naklonjeno skupno kmetijsko politiko EU 

 Preprečevanje prodora interesov multinacionalnih korporacij v nacionalno in skupno kmetijski 
politiki EU (GSO, privatizacija genskega materiala, državno financiranje industrije umetnih gnojil, 
pesticidov in herbicidov, itd.)    

Trajnostni razvoj podeželja Več državne podpore trajnostnemu razvoju podeželja – naj bo prioritetno, saj temelji na naravnih 
danostih in se povezuje z okolju prijazno industrijo (energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije) 

 Več kmečke logike, ne samo slepo posnemanje in sledenje strategijam in praksam EU. Potrebno 
preverjanje in prilagajanje. 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Dolgoročna strategija in zakonske podlage RS prilagajanja na podnebne spremembe 

 Vključitev vidikov prilagajanja na podnebne spremembe v druge sektorske strateške dokumente 

 Vzpostavitev inštitucionalnega okvira, ki bo usklajeval dejavnosti prilagajanja na podnebne 
spremembe med pristojnimi institucijami po sektorjih, še zlasti na področju vremensko pogojenih 
nesreč, tudi za prenos in širjenje dobrih praks 

 Navkljub varčevalnim ukrepom ne gre zmanjševati sredstev za zaščito in reševanje ter za izvajanje 
preventivnih ukrepov (pred poplavami, sušami). Takšni ukrepi so dobra naložba za izogib tveganjem 
in velikim stroškom zaradi nesreč. 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Javni sektor mora postati zgled na področju ravnanja z odpadki (zmanjševanje količine odpadkov, 
ločeno zbiranje, ponovna uporaba, itd.) 
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 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Splošno Spodbujanje »zelenih« delovnih mest 

 Sprememba sistema nadomestil za prevoz na delo 

 Spodbujanje zelenih delovnih mest, vključevanje iskalcev zaposlitve (npr. prednostna tema za javna 
dela, prekvalifikacije/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

Trajnostna mobilnost Spodbujanje dela na domu v javni upravi kot ukrep v podporo zmanjšanju števila potovanj: 
potrebno je prilagoditi delovno zakonodajo, ki zdaj tega ne dopušča 

Vrednostna veriga lesa Prekvalificiranje brezposelnih, javna dela in štipendije v vrednostni verigi lesa 

Ekološko kmetovanje Uporaba mehanizmov aktivne politike zaposlovanja za razvoj ekološkega kmetijstva (preprečevanje 
zaraščanja obdelovalnih zemljišč, delovno intenzivna ekološka kmetijska proizvodnja, dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah) 

 Razpisi, ki omogočajo vključevanje iskalcev dela v partnersko ekološko kmetijstvo (npr. prednostna 
tema za javna dela, za Izpopolnjevanje/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Uskladitev aktivne politike zaposlovanja z ukrepi za povečanje trajnostne proizvodnje in potrošnje 
(prekvalifikacije, javna dela) 

Krepiti in nadgraditi motivacijske delavnice in oblike usposabljanja za brezposelne zlasti na področju 
družbeno koristnih del. 

Na področju socialnega podjetništva vzpostaviti mehanizme za izvedbo dejavnosti, ki so družbeno 
koristna in hkrati prispevajo k individualni obravnavi brezposelnih oseb, predvsem dolgotrajno 
brezposelnimi in drugimi težje zaposljivimi osebami, ki so sicer praktično nezaposljivi.  

Za nekatere dolgotrajno brezposelne osebe (npr. nekatere osebe z omejeno delovno zmožnostjo) ni 
moč pričakovati, da bodo našli zaposlitev na realnem trgu, zato je za njih potrebno krepiti obstoječe 
in kreirati nove oblike dela (javna dela, socialno podjetništvo), ne pa iskati ovire za izvajanje 
tovrstnih del. 

Povečati nadzor nad prejemniki socialne pomoči – nekateri izkoriščajo obstoječi sistem in niso 
pripravljeni delati, čeprav bi lahko  

Varstveno delovni centri (VDC) bi lahko izvajali v lokalnih okoljih dejavnosti ponovne uporabe, s tem 
bi njihovo delo postalo bolj pestro in zanimivo, hkrati pa bi izdelovali koristne izdelke. VDC bi bilo 
smiselno vključiti v podsistem REUSE mreže (ta mreža se v Sloveniji vzpostavlja).  

Zelena proračunska reforma (postopno davčno razbremenjevanje dela in večje obremenjevanje 
onesnaževanja okolja in črpanja neobnovljivih naravnih virov, ukinjanje subvencij okolju škodljivih 
dejavnosti)  

Sprememba sistema nadomestil za prevoz na delo 

Vzpostavitev učinkovitega, strateškega subvencioniranja OVE in URE 

Uvedba sistema nagrajevanja institucij v javnem sektorju za doseženo zmanjševanje stroškov za 
energijo 

Spodbudna zakonodaja za zasebne naložbe v OVE in URE v javnih stavbah 

Prenova zakona o javno-zasebnem partnerstvu v javnih financah 

Vzpostavljanje pravnega, finančnega in podpornega okvirja za lažji prehod občin v smeri 
trajnostnega prometa 

Obdavčenje energijsko potratnih materialov (aluminij, PVC) 

Ukinitev škodljivih subvencij, ki so jih vsilile zainteresirane industrije: kemična industrija, industrija 
umetnih gnojil, industrija GSO 

Spodbujanje raznolikega sonaravnega načina kmetovanja in destimuliranje netrajnostne intenzivne 
kmetijske proizvodnje 

Predstavitev dejstva, da je ekološka prehrana v šolah in vrtcih že uveljavljena praksa v mnogih 
mestih (Copenhagen - 90 % ekološka prehrana v šolah in vrtcih, Rim, Benetke, Ancona…) zlasti 
rimskega primera, ki kaže, da v nekem obdobju prisotnosti ekoloških živil na trgu pride do 
izenačenja cene ekoloških in konvencionalno pridelanih živil 
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Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih modelov direktne prodaje 
brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki 

Destimuliranje netrajnostne intenzivne kmetijske proizvodnje 

Uredba o zelenem javnem naročanju in drugi predpisi naj upoštevajo in spodbujajo lokalne 
proizvajalce 

Omogočiti nakupa ekoloških živil do določene vrednosti na naročilnico javnih zavodov  

Novelacija Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje 

Zavezancem za ZeJN je potrebno ponuditi prilagojena praktična usposabljanja za naročanje v okviru 
ZeJN, vključno z usposabljanjem za formuliranje kriterijev pri naročanju. 

Informiranje ponudnikov skupin produktov in storitev, ki jih zajema Uredba o ZeJN, da bodo znali 
dokazovati izpolnjevanje kriterijev ZeJN oziroma bodo svoje produkte in storitve tem kriterijem 
prilagodili.in promocija EMAS in Eko znaka 

Vzpostaviti program podpore: centralna informacijska točko za informacije o ZeJN, spletna stran, 
help-desk, prostor za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, vprašanj, itd. med zavezanci (spletni forum), 
primeri dobrih praks  

Raziskava trga v Sloveniji 

Register verificiranih ponudnikov, ki ponujajo storitve in produkte, ki izpolnjujejo kriterije iz ZeJN. 

Spremljanje izvajanja in standardiziranje poročanja 

Analiza in predstavitev koristi (zmanjševanje stroškov, manjši vplivi na okolje, druge koristi) 

Strokovno svetovanje občinam za izvedbo 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Splošno z vključeno krovno usmeritvijo prehoda v nizkoogljično družbo, sektorskih strategij in izvedbenih 
aktov 

Vzpostavitev prednostne usmeritve in projektov za prehod v nizkoogljično družbo in prilagajanje na 
podnebne spremembe v programih za črpanje kohezijskih sredstev EU v obdobju 2014-2020 

Trajnostna energetika Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih skladov 2014-2020 na 
nacionalni ravni 

Podpora inovacijam za OVE in URE, nizko-ogljičnim vozilom  

Vzpostavitev učinkovitega, strateškega subvencioniranja OVE in URE 

Trajnostna mobilnost Spodbujanje in podpora (tudi sofinanciranje) občinam pri črpanju EU sredstev in sodelovanju na EU 
projektih 

Pogojevanje (so)financiranja lokalnih projektov (ali državnih projektov z lokalnimi vplivom) z 
dokazanim strateškim razvojem občine v smeri trajnostnega prometa 

Vrednostna veriga lesa Opredelitev lesa kot strateške surovine in lesarstva kot strateške panoge v Strategiji razvoja 
Slovenije . Cilj: dodana vrednost na zaposlenega v lesnopredelovalni panogi do leta 2020 doseže 
40.000 EUR. Priprava in sprejem sektorskih strategij in izvedbene zakonodaje za podporo razvoj 
lesnopredelovalne industrije 

Z aktivno podporo gospodarske politike izvesti razvojno prestrukturiranje slovenske 
lesnopredelovalne panoge s prehodom na doseganje dodane vrednosti na osnovi znanja in 
inovativnosti 

Ustanovitev nacionalnega inštituta, namenjenega izobraževanju in razvoju novih tehnologij in 
produktov za podpro lesnopredelovalni dejavnosti 

Ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj decentralizirane lesno-predelovalne industrije 
(proizvodni obrati tam, kjer so surovine in delovna sila; izdelki z visoko dodano vrednostjo, odpadki 
kot energent za kogeneracijo toplote in električne energije ter za papirno industrijo) 

Izgradnja srednje velike žage v Sloveniji, z možnostjo širitve v predelavo lesa v izdelke –sprejem 
prostorskih aktov in poenostavitev soglasij  
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Vrednostna veriga lesa Integracija lesno-predelovalnih, papirniških in energetskih dejavnosti 

Stimuliranje netehnoloških raziskav in razvoja (oblikovanje, blagovne znamke, trženje)  

Sistematičen razvoj obrti, vezanih na vrednostno verigo lesa 

Mentorstvo podjetnikom – začetnikom (svetovalna služba) in mentorstvo za lesnopredelovalne 
projekte  – izboljšati izkoristek obstoječega znanja v lesarstvu, predelavi lesa, oblikovanju 

Prenos dobrih praks iz uspešnih držav (Avstrija) v Slovenijo: Slovenija bi morala zastaviti s podobno 
prakso v kakšni manjši občini v regiji, ki ima tradicijo lesne industrije npr. Cerknica kot pilotni primer. 
Način izvedbe bi potem prenesla v druge regije / občine. 

Ekološko kmetovanje Spodbujanje sonaravnega večdejavnostnega modela na kmetijah 

Trajnostni razvoj podeželja Zeleni turizem iz okvira zelenih vsebin promovirati v širši okvir socialno-ekonomskega delovanja 
(povezanost ekonomskih in socialnih ciljev) 

Spodbujanje večdejavnostnega modela na kmetijah 

Razpisi za regionalne razvojne projekte v povezavi z ekološko pridelavo, kakovostno lokalno 
pridelano ekološko hrano, turistično in gostinsko ponudbo 

Razpisi za projekte podpore sodelovanja in skupnega nastopanja ekoloških kmetij (in drugih 
deležnikov, če relevantno) na določenem območju (vas, si ali naselij, regija, zavarovano območje…) 
za oblikovanje ali izboljšanje tržne ponudbe ekoživil ter turističnih in drugih storitev 

Razpisi za različne projekte na osnovi ekokmetovanja za vse oblike nevladnih organizacij (društva, 
zasebni zavodi, fundacije) v okviru PRP 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse oblike 
nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije)  

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Podpora uvajanju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij in ozelenjenega podjetništva 

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Trajnostna energetika Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih skladov 2014-2020 na 
nacionalni ravni 

Uvedba sistema nagrajevanja institucij v javnem sektorju za doseženo zmanjševanje stroškov za 
energijo 

Izboljšanje razumljivosti standardov v pravilnikih o URE 

Namesto naložb v centralizirane energetske objekte spodbujanje širjenja omrežij za daljinsko 
ogrevanje na obnovljive vire energije ter širitev na nove dejavnosti (oskrba s hladom, zagotavljanje 
prihrankov energije, itd.) in vzpostavitev energetskega omrežja, ki bo omogočilo decentralizirano 
proizvodnjo energije 

Vzpostavitev zmogljivosti za shranjevanje energije 

Stimuliranje povečanja rabe regionalnih mozaikov obnovljivih virov energije 

Stimuliranje uporabe obnovljivih virov energije za soproizvodnjo toplote in električne energije v 
lokalnih proizvodnih obratih  

Zagotavljanje izpolnjevanja zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

Sinergija med nacionalnimi in mednarodnimi projekti (npr. IEE), objava novic (polletnih) z opisom 
projektov in rezultatov; večji poudarek na povezavi med projekti 

Vzpostavitev tehnološko-energetskega parka 

Nadgradnja mreže za energetsko svetovanje »EN SVET« za izvajanje strokovne pomoči oz. 
svetovanja glede izvedbe energetske sanacije objektov (v vseh občinah, večstanovanjske stavbe) 

Oblikovanje programov promocije ukrepov URE in OVE s prikazom dobrih praks in izvedenih 
projektov v javnih medijih 

Informiranje javnosti o dostopnosti in izvedljivosti tehnologij na vseh ravneh, podprto z 
demonstracijskimi objekti in praktičnimi predstavitvami - energetskimi poligoni 
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Trajnostna energetika Financiranje pilotnih regionalnih projektov v dogovoru med občinami  

Katalog ukrepov URE&OVE lokalnih skupnosti opredeljenih v LEK in sledenje ukrepom, »Portal LEK« 

Program promocije LEK 

Izobraževanje občinskih javnih uslužbencev 

Vzpostavljanje pravnega, finančnega in podpornega okvirja za lažji prehod občin v smeri 
trajnostnega prometa 

Aktivnejša udeležba pri reševanju lokalnega prometa 

Spodbujanje in podpora (tudi sofinanciranje) občinam pri črpanju EU sredstev in sodelovanju na EU 
projektih 

Pogojevanje (so)financiranja lokalnih projektov (ali državnih projektov z lokalnimi vplivom) z 
dokazanim strateškim razvojem občine v smeri trajnostnega prometa 

Spodbujanje uporabe informacijske tehnologije v podporo zmanjšanju števil potovanj 

Izobraževanje, obveščanje, promocija trajnostne mobilnosti 

Povezovanje občin s skupnimi regionalnimi prometnimi tokovi pri oblikovanju strategij trajnostnega 
razvoja prometa 

Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP 

Za uvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je na ravni občin odločilnega pomena 
politična volja odločevalcev.  Dobre prakse je treba predstaviti županom, najbolje s strani nekoga na 
»njihovi ravni«, torej župana ali podžupana. To ima največji učinek. 

Trajnostna mobilnost Povezovanje s sosednjimi občinami pri reševanju problemov prometa 

Zagotavljanje usposobljenih kadrov za področje mobilnosti 

Interdisciplinarno ukvarjanje s prometom in mobilnostjo 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Predstavitve dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti je potrebno prilagoditi velikosti in 
drugim relevantnim lastnostim občine (primer Ljubljane kot največje občine naj se predstavlja 
večjim občinam, manjšim pa Trzin). 

Vrednostna veriga lesa Izgradnja srednje velike žage v Sloveniji, z možnostjo širitve v predelavo lesa v izdelke –sprejem 
prostorskih aktov in poenostavitev soglasij  

Omogočiti lažje pridobivanje dovoljenj za graditev žag, centrov za predelavo lesa… 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Prenova prostorske politike RS v luči prilagajanja na posledice podnebnih sprememb, še zlasti glede 
upoštevanja večje pogostnosti in intenzivnosti naravnih nesreč. 

Priprava občinskih strategij in ukrepov za zmanjševanje ranljivosti ob podnebnih spremembah 

V občinske akte uvrstiti podrobne postopke v primeru poplav, plazov… 

Trajnostna energetika Sprejetje Nacionalnega energetska programa z jasnimi usmeritvami, cilji in ukrepi na področju 
učinkovite rabe energije  

Trajnostna mobilnost Črpanje sredstev preko evropskih razpisov ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP 
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje 
odprtega portal za promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih 
praks 

Prenova in uvajanje novih programov izobraževanja (na vseh nivojih, vključno z vseživljenjskim 
učenjem) v smeri nizkoogljičnih tehnologij in materialov, ohranjanja naravnih virov ter o posledicah 
klimatskih sprememb; spremljajoča štipendijska politika 

Holistična zasnova trajnostne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh šolanja  

Ohranjanje lokalnih znanj, preprečevanje izgube nematerialne dediščine, ki izhaja iz tradicije in 
ljubiteljstva, nadgrajevanje z raziskavami in znanstvenim delom  

Raziskovanje lokalnih danosti 

Povezava lokalnih in globalnih znanj 

Finančne podpore razvojni in raziskovalni dejavnosti naj podpirajo prehod v nizkoogljično družbo, 
samooskrbnost ter energetsko in prehransko varnost 

Uskladitev znanstveno-raziskovalne politike z razvojnimi potrebami slovenske družbe: sprememba 
kriterijev uspešnosti – manj financiranja globalne znanosti, ki jo je mogoče publicirati v tujih 
znanstvenih publikacijah in več financiranja znanosti, ki podpira doseganje trajnostnih nacionalnih 
strateških ciljev 

Trajnostna energetika Podpora inovacijam za OVE in URE, nizko-ogljičnim vozilom  

Vzpostavitev učinkovitega, strateškega subvencioniranja OVE in URE 

Prilagoditev učnih vsebin (povečanje števila ur tehničnih predmetov na raven URE in OVE uspešnih 
držav), nujna prenova vsebin, študijske prakse in izmenjave; evidentiranje študijskih programov za 
nacionalni ravni; oblikovanje novih multidisciplinarnih programov na univerzah 

Vzpostavitev tehnološko-energetskega parka 

Trajnostna mobilnost Spodbujanje uporabe informacijske tehnologije v podporo zmanjšanju števil potovanj 

Zagotavljanje usposobljenih kadrov za področje mobilnosti 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Vrednostna veriga lesa Ustanovitev nacionalnega inštituta, namenjenega izobraževanju in razvoju novih tehnologij in 
produktov za podpro lesnopredelovalni dejavnosti 

Stimuliranje netehnoloških raziskav in razvoja (oblikovanje, blagovne znamke, trženje)  

Sistematičen razvoj obrti, vezanih na vrednostno verigo lesa 

Vključevanje vsebin o vrednostni verigi lesa v učnih načrtih v šolah 

Ekološko kmetovanje Stimulacija učiteljev in vzgojiteljev za sodelovanje v projektu šolski eko vrtovi: priznanje točk za 
napredovanje v poklicu/nazivi 

Vključevanje šolskih ekovrtov v šolski kurikulum (ŠEV ne le kot prostovoljna oz. izbirna dejavnost, 
temveč v učnih vsebinah) 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu ŠEV 

Vključitev šolskih ekovrtov v Program razvoja podeželja in razpisi za šolske eko vrtove 

Vsebinska prenova učnih načrtov / programov – vključevanje vsebin o ekološkem kmetovanju, 
močnejša podpora ekološkemu kmetijstvu in resnica o konvencionalnem kmetovanju 

Razpis raziskovalnega projekta na temo šolskih ekovrtov kot orodja za vzgojo za trajnostni razvoj 
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Ekološko kmetovanje Razpis raziskovalnih projektov na temo novih oblik trženja ekoloških živil in neposrednega 
sodelovanja med potrošniki in pridelovalci (vprašanja potreb, pričakovanj in želja obojih; sistemske 
ovire, idr.) 

Razpis za vseživljenjsko učenje na temo podpore delovanju šolskih ekovrtov 

V šolah komisije staršev za prehrano (v okviru sveta staršev) 

Izobraževanje kmetijskih proizvajalcev o tradicionalnih in sodobnih metodah sonaravnega 
kmetovanja 

Omogočanje namenskega dela programa za nekomercialne vsebine – naj se predstavijo tudi tisti, ki 
ne morejo plačati medijskega prostora  

Trajnostni razvoj podeželja Razvoj znanj za trajnostne prehranske oskrbovalne verige (pridelave, predelave, trženja, prodaje) 

Spodbujanje izobraževanja o trženju proizvodov podeželja 

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, pridelavi hrane na 
ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  

Dodatne raziskave in predstavitev prednosti partnerskega kmetijstva, primerjava naših in tujih 
kmetov v luči možnosti razvoja sistemov partnerstva v Sloveniji 

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, pridelavi hrane na 
ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Podpora uvajanju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij in ozelenjenega podjetništva 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Financiranje priprave strokovnih podlag scenarijev podnebnih sprememb, ocene ranljivosti in karte 
ogroženosti (pred poplavami in plazovi) – za poenotenje in uporabo za analize, programe, 
prostorske načrte in ukrepe, zavarovalne premije 

Ustanovitev instituta za podnebne spremembe, ki bo sistemsko raziskoval scenarije, vplive in 
prilagoditve na podnebne spremembe. 

Vrednostna veriga lesa Prilagoditev izobraževalnih in študijskih programov 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje 
odprtega portal za promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih 
praks 

Skrb za vodotoke v povodjih, zbiralnike vode za namakanje 

Vrednostna veriga lesa Z aktivno podporo gospodarske politike izvesti razvojno prestrukturiranje slovenske 
lesnopredelovalne panoge s prehodom na doseganje dodane vrednosti na osnovi znanja in 
inovativnosti 

Ustanovitev nacionalnega inštituta, namenjenega izobraževanju in razvoju novih tehnologij in 
produktov za podpro lesnopredelovalni dejavnosti 

Program promocije in spodbujanja celovite rabe lesa in lesnih izdelkov, narejenih v Sloveniji iz 
slovenskega lesa, vključno s predstavitvami dobrih praks 

Ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj decentralizirane lesno-predelovalne industrije 
(proizvodni obrati tam, kjer so surovine in delovna sila; izdelki z visoko dodano vrednostjo, odpadki 
kot energent za kogeneracijo toplote in električne energije ter za papirno industrijo) 

Izgradnja srednje velike žage v Sloveniji, z možnostjo širitve v predelavo lesa v izdelke –sprejem 
prostorskih aktov in poenostavitev soglasij  

Integracija lesno-predelovalnih, papirniških in energetskih dejavnosti 

Omejitev izvoza hlodovine v Avstrijo 
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Vrednostna veriga lesa Prenos dobrih praks iz uspešnih držav (Avstrija) v Slovenijo: Slovenija bi morala zastaviti s podobno 
prakso v kakšni manjši občini v regiji, ki ima tradicijo lesne industrije npr. Cerknica kot pilotni primer. 
Način izvedbe bi potem prenesla v druge regije / občine. 

Stimuliranje netehnoloških raziskav in razvoja (oblikovanje, blagovne znamke, trženje)  

Mentorstvo podjetnikom – začetnikom (svetovalna služba) in mentorstvo za lesnopredelovalne 
projekte  – izboljšati izkoristek obstoječega znanja v lesarstvu, predelavi lesa, oblikovanju 

Ekološko kmetovanje Vzpostavitev mehanizma za priznavanje in tržno ovrednotenje okoljskih, socialnih in ekosistemskih 
storitev kmetijskih proizvajalcev ter storitev ohranjanja poseljenosti podeželja  

Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih modelov direktne prodaje 
brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki 

Spodbujanje raznolikega sonaravnega načina kmetovanja in destimuliranje netrajnostne intenzivne 
kmetijske proizvodnje 

Spodbujanje boljše sledljivosti porekla živil (tudi v predelanih živilih) 

Stimuliranje prilagoditve strukture kmetijske proizvodnje dejanskim potrebam Slovenije za 
povečanje samooskrbnosti (manj živinske krme, več žit za hrano in zelenjave) 

Ohranjanje avtohtonih sort poljščin in vrst živine ter domače industrije semen 

Preprečevanje tekmovanja za obdelovalne površine med hrano in biogorivi: spodbujanje pridelave 
poljščin za biogoriva izključno na nekakovostnih (npr. kontaminiranih), za pridelavo hrane 
neprimernih kmetijskih površinah 

Spodbujanje sonaravnega večdejavnostnega modela na kmetijah 

Spodbujanje zmanjšanja deleža mesa, hitre hrane, predelanih in pakiranih živil v prehrani 
prebivalcev 

Večja in ustreznejša podpora za razvoj ekološkega kmetijstva v okviru ukrepov nacionalnega 
Programa razvoja podeželja (PRP) 

Razpisi za projekte podpore partnerskim kmetijam/kmetijstvu in dejavnosti prenosa znanja na 
področju ekološkega kmetijstva za vse oblike nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, 
fundacije) v okviru PRP in strukturnih skladov 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu ŠEV 

Vključitev šolskih ekovrtov v Program razvoja podeželja in razpisi za šolske eko vrtove 

Razpis raziskovalnih projektov na temo novih oblik trženja ekoloških živil in neposrednega 
sodelovanja med potrošniki in pridelovalci (vprašanja potreb, pričakovanj in želja obojih; sistemske 
ovire, idr.) 

Razpis za vseživljenjsko učenje na temo podpore delovanju šolskih ekovrtov 

Razpisi, ki omogočajo vključevanje iskalcev dela v partnersko ekološko kmetijstvo (npr. prednostna 
tema za javna dela, za Izpopolnjevanje/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

Osveščanje, da ekološko kmetijstvo ni manjvredno kar se tiče količine in kakovosti pridelkov v 
odnosu do konvencionalnega kmetovanja 

Predstavitev dejstva, da je ekološka prehrana v šolah in vrtcih že uveljavljena praksa v mnogih 
mestih (Copenhagen - 90 % ekološka prehrana v šolah in vrtcih, Rim, Benetke, Ancona…) zlasti 
rimskega primera, ki kaže, da v nekem obdobju prisotnosti ekoloških živil na trgu pride do izenačenja 
cene ekoloških in konvencionalno pridelanih živil 

Promocija partnerskega kmetovanja z argumentom, da je v partnerskem kmetovanju mogoče 
doseganje do 30 % nižje cene kot na eko-tržnicah 

Izobraževanje kmetijskih proizvajalcev o tradicionalnih in sodobnih metodah sonaravnega 
kmetovanja 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu šolskih ekovrtov, npr. v okviru LAS 

Razpisi za podporo sodelovanju vrtcev in šol/javnih ustanov z lokalnimi ekološkimi pridelovalci oz. 
združenji ekopridelovalcev in drugih kmetijsko-okoljskih NVO, npr. v okviru LAS 

Trajnostni razvoj podeželja Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih modelov direktne prodaje 
brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki 

Zmanjševanje administrativnih ovir in birokracij 

Popularizacija poklicev v kmetijstvu 

Večja in ustreznejša podpora za razvoj ekološkega kmetijstva v okviru ukrepov nacionalnega 
Programa razvoja podeželja (PRP) 
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Trajnostni razvoj podeželja Uvajanje ukrepov PRP za izboljšanje znanj (ekokmetovanje, trženje, ekoturizem, posloven pristop – 
upravljavska znanja, ekonomika…) in miselne ter psihološke naravnanosti ciljnih skupin (pozitiven 
pristop k problemom in izzivom, inovativnost, boljša medsebojna komunikacija v poslovnih in 
socialnih odnosih, odprtost namesto ozkosti…) 

Spodbujanje raznolikega ekološkega načina kmetovanja 

Destimuliranje netrajnostne intenzivne kmetijske proizvodnje 

Spodbujanje večdejavnostnega modela na kmetijah 

Razvoj znanj za trajnostne prehranske oskrbovalne verige (pridelave, predelave, trženja, prodaje) 

Spodbujanje izobraževanja o trženju proizvodov podeželja 

Spodbujanje združevanja kmetijskih proizvajalcev s ciljem okrepitve njihove cenovne in količinske 
konkurenčnosti 

Razpisi za projekte podpore ekološkim partnerskim kmetijam/kmetijstvu za vse oblike nevladnih 
organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije) v okviru PRP in strukturnih skladov 

Povečanje spodbud za male kmetije in prekinitev prakse favoriziranja velikih kmetov 

Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb 

Spodbujati povezovanje kmetov, ki se lahko prijavijo na javna naročila 

Obveščanje, razvoj blagovnih znamk, sistem nadzora in promocije 

Boljša promocija projekta Ohranimo Alpe 

Podpora nevladnim organizacijam, ki na tem področju izvajajo družbeno koristno delo z minimalno 
podporo 

Priprava analize trga – ponudbe in povpraševanja, nuditi zavodom informacije o lokalnih 
pridelovalcih 

Razpisi za regionalne razvojne projekte v povezavi z ekološko pridelavo, kakovostno lokalno 
pridelano ekološko hrano, turistično in gostinsko ponudbo 

Razpisi za projekte podpore sodelovanja in skupnega nastopanja ekoloških kmetij (in drugih 
deležnikov, če relevantno) na določenem območju (vas, si ali naselij, regija, zavarovano območje…) 
za oblikovanje ali izboljšanje tržne ponudbe ekoživil ter turističnih in drugih storitev 

Razpisi za različne projekte na osnovi ekokmetovanja za vse oblike nevladnih organizacij (društva, 
zasebni zavodi, fundacije) v okviru PRP 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse oblike 
nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije)  

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Priprava Strategije ravnanja z odpadki, ki bi jasno nakazala potrebe glede infrastrukture in bodočih 
vlaganj; dogaja se, da se zapirajo odlagališča, ki bi še lahko delovala (istočasno, ko jih zapirajo, jih 
država financira preko kohezijskih projektov). Prednostno spodbujanje programov preprečevanja 
nastajanja odpadkov in njihove ponovne uporabe. 

Podpora uvajanju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij in ozelenjenega podjetništva 

Uskladitev aktivne politike zaposlovanja z ukrepi za povečanje trajnostne proizvodnje in potrošnje 
(prekvalifikacije, javna dela) 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Dolgoročna strategija in zakonske podlage RS prilagajanja na podnebne spremembe 

Vzpostavitev inštitucionalnega okvira, ki bo usklajeval dejavnosti prilagajanja na podnebne 
spremembe med pristojnimi institucijami po sektorjih, še zlasti na področju vremensko pogojenih 
nesreč, tudi za prenos in širjenje dobrih praks 

Financiranje priprave strokovnih podlag scenarijev podnebnih sprememb, ocene ranljivosti in karte 
ogroženosti (pred poplavami in plazovi) – za poenotenje in uporabo za analize, programe, prostorske 
načrte in ukrepe, zavarovalne premije 

Program izobraževanja prebivalcev o podnebnih spremembah, nevarnostih in preventivnih ukrepih 
(kaj lahko naredim sam…) 

Osrednji portal z vsemi ključnimi podatki in informacijami za prilagajanje na podnebne spremembe , 
strokovnimi podlagami in informacijami v zvezi z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami, javno 
dostopnimi metodami za oceno ranljivosti (po zgledu UKCIP) 

Ustanovitev instituta za podnebne spremembe, ki bo sistemsko raziskoval scenarije, vplive in 
prilagoditve na podnebne spremembe. 
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Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Sodelovanje občin pri pripravi načrtov za celovito reševanje naravnih nesreč v vsebinskem in 
prostorskem smislu - priprava regionalnih in lokalnih strategij in ukrepov prilagajanja na podnebne 
spremembe. 

Sodelovanje občin pri financiranju priprave skupnih strokovnih podlag (poplavne karte, karte 
ogroženosti zaradi suše ipd.) in zagotavljanja sredstev za delovanje deležnikov, ki lahko prispevajo k 
prilagajanju (izobraževanje, raziskave, prostovoljske organizacije, ipd) 

Ukrepi za zagotovitev dobrih praks pri odpravljanju občutljivosti in ranljivosti na podnebne 
spremembe  

Vzdrževanje vodotokov in rek, gradnja vodnih zbiralnikov 

Priprava občinskih strategij in ukrepov za zmanjševanje ranljivosti ob podnebnih spremembah 

V občinske akte uvrstiti podrobne postopke v primeru poplav, plazov… 

Enakomerno usmerjanje sredstev Vodnega sklada za vzdrževanje vodotokov po celi državi skladno s 
potrebami 

Krepitev meteorološke službe ARSO v zvezi z napovedjo skrajnih vremenskih dogodkov in 
alarmiranja prebivalstva 

 

Ministrstvo za pravosodje in javno upravo 

Trajnostna mobilnost Spodbujanje dela na domu v javni upravi kot ukrep v podporo zmanjšanju števila potovanj: potrebno 
je prilagoditi delovno zakonodajo, ki zdaj tega ne dopušča 

Sprostitev zakonodaje, ki opredeljuje delovanje državne uprave (sedaj preveč omejevalna, preveč 
področij normira in s tem pogosto po nepotrebnem in neselektivno omejuje). Primer je uporaba 
sistema skype, ki ga v državni upravi ni zaradi varnostnih razlogov.  

 

Urad Vlade RS za komuniciranje 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje 
odprtega portal za promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih 
praks 

Oblikovanje in izvedba trajnih programov izobraževanja/osveščanja v medijih 

Trajnostna energetika Oblikovanje programov promocije ukrepov URE in OVE s prikazom dobrih praks in izvedenih 
projektov v javnih medijih 

 

Zavod za zaposlovanje RS 

Splošno Spodbujanje »zelenih« delovnih mest 

Spodbujanje zelenih delovnih mest, vključevanje iskalcev zaposlitve (npr. prednostna tema za javna 
dela, prekvalifikacije/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

Ekološko kmetovanje Uporaba mehanizmov aktivne politike zaposlovanja za razvoj ekološkega kmetijstva (preprečevanje 
zaraščanja obdelovalnih zemljišč, delovno intenzivna ekološka kmetijska proizvodnja, dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah) 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Krepiti in nadgraditi motivacijske delavnice in oblike usposabljanja za brezposelne zlasti na področju 
družbeno koristnih del. 

Na področju socialnega podjetništva vzpostaviti mehanizme za izvedbo dejavnosti, ki so družbeno 
koristna in hkrati prispevajo k individualni obravnavi brezposelnih oseb, predvsem dolgotrajno 
brezposelnimi in drugimi težje zaposljivimi osebami, ki so sicer praktično nezaposljivi.  

Za nekatere dolgotrajno brezposelne osebe (npr. nekatere osebe z omejeno delovno zmožnostjo) ni 
moč pričakovati, da bodo našli zaposlitev na realnem trgu, zato je za njih potrebno krepiti obstoječe 
in kreirati nove oblike dela (javna dela, socialno podjetništvo), ne pa iskati ovire za izvajanje 
tovrstnih del. 

Povečati nadzor nad prejemniki socialne pomoči – nekateri izkoriščajo obstoječi sistem in niso 
pripravljeni delati, čeprav bi lahko  

Varstveno delovni centri (VDC) bi lahko izvajali v lokalnih okoljih dejavnosti ponovne uporabe, s tem 
bi njihovo delo postalo bolj pestro in zanimivo, hkrati pa bi izdelovali koristne izdelke. VDC bi bilo 
smiselno vključiti v podsistem REUSE mreže (ta mreža se v Sloveniji vzpostavlja).  
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Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Za delavce, ki so v procesu izgubljanja zaposlitve, bi bilo potrebno oblikovati podporne programe, 
skozi katere se usposobijo za konkretna druga delovna mesta, to pa bi lahko izvajali centri ponovne 
uporabe, ki bi morali biti umeščeni v vsaki občini.  

 

Urad za statistiko 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - ZJN 

Spremljanje izvajanja in standardiziranje poročanja 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

V občinske akte uvrstiti podrobne postopke v primeru poplav, plazov… 

Skrb za nemoteno delovanje enot za zaščito in reševanje (dobra opremljenost, stalno usposabljanje 
in redne vaje enot za zaščito in reševanje) 

 Agencija za javno naročanje 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - ZJN 

Zavezancem za ZeJN je potrebno ponuditi prilagojena praktična usposabljanja za naročanje v okviru 
ZeJN, vključno z usposabljanjem za formuliranje kriterijev pri naročanju. 

Vzpostaviti program podpore: centralna informacijska točko za informacije o ZeJN, spletna stran, 
help-desk, prostor za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, vprašanj, itd. med zavezanci (spletni forum), 
primeri dobrih praks  

Register verificiranih ponudnikov, ki ponujajo storitve in produkte, ki izpolnjujejo kriterije iz ZeJN. 

Strokovno svetovanje občinam za izvedbo 

 

Inšpekcije 

Trajnostna energetika Zagotavljanje izpolnjevanja zahtev Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

Poenostavitev obrazca vloge za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev 

Trajnostni razvoj podeželja Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb 

 

Slovenska turistična organizacija 

Splošno Spodbujanje povezave razvoja podeželja in ekološkega turizma 

Trajnostni razvoj podeželja Zeleni turizem iz okvira zelenih vsebin promovirati v širši okvir socialno-ekonomskega delovanja 
(povezanost ekonomskih in socialnih ciljev) 

 

Regionalne energetske agencije 

Splošno Centri predelave lokalnih surovin, virov in odpadkov (les, hrana, kamen…) 

Oblikovanje programa »20 dobrih praks« v regiji (po temah projekta Slovenija znižuje CO2: dobre 
prakse) 

Spodbujanje lokalne oskrbe s hrano in energijo, zaposlitev v kraju bivanja ter zadružništva 

Trajnostna energetika Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih skladov 2014-2020 v 
Regionalnih razvojnih programih 

Oblikovanje programov »20« dobrih praks v regiji s temami, kot jih opredeljuje projekt »Slovenija 
znižuje CO2« 

Sodelovanje med občinami – medsebojno obveščanje, skupne naložbe... 

Financiranje pilotnih regionalnih projektov v dogovoru med občinami  
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Regionalne razvojne agencije 

Splošno Vključitev programov in projektov prehoda v nizkoogljično družbo v Regionalne razvojne načrte in 
programe za črpanje kohezijskih skladov EU 2014-2020 

Razvoj regijskih gospodarstev, ki temelji na lokalnih danostih 

Centri predelave lokalnih surovin, virov in odpadkov (les, hrana, kamen…) 

Oblikovanje programa »20 dobrih praks« v regiji (po temah projekta Slovenija znižuje CO2: dobre 
prakse) 

Spodbujanje povezave razvoja podeželja in ekološkega turizma 

Trajnostna energetika Uvrstitev programov OVE in URE med prednostna področja strukturnih skladov 2014-2020 v 
Regionalnih razvojnih programih 

Oblikovanje programov »20« dobrih praks v regiji s temami, kot jih opredeljuje projekt »Slovenija 
znižuje CO2« 

Sodelovanje med občinami – medsebojno obveščanje, skupne naložbe... 

Financiranje pilotnih regionalnih projektov v dogovoru med občinami  

Trajnostna mobilnost Vključitev projektov trajnostne mobilnosti v regionalne razvoje programe 

Povezovanje občin s skupnimi regionalnimi prometnimi tokovi pri oblikovanju strategij trajnostnega 
razvoja prometa 

Povezovanje s sosednjimi občinami pri reševanju problemov prometa 

Črpanje sredstev preko evropskih razpisov ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Interdisciplinarno ukvarjanje s prometom in mobilnostjo 

Vrednostna veriga lesa Regionalni razvojni programi naj usmerjajo razvoj regijskega gospodarstva na surovinskih in naravnih 
danostih v regijah: 

Namensko zagotoviti prostor, finančna sredstva in strokovno podporo za razvoj centrov za predelavo 
lesa 

Povezati zainteresirane za skupne projekte 

Trajnostni razvoj podeželja Spodbujanje združevanja kmetijskih proizvajalcev s ciljem okrepitve njihove cenovne in količinske 
konkurenčnosti 

Vključitev trajnostnega razvoja podeželja v regionalne razvojne programe 

Razpisi za regionalne razvojne projekte v povezavi z ekološko pridelavo, kakovostno lokalno 
pridelano ekološko hrano, turistično in gostinsko ponudbo 

Razpisi za projekte podpore sodelovanja in skupnega nastopanja ekoloških kmetij (in drugih 
deležnikov, če relevantno) na določenem območju (vas, si ali naselij, regija, zavarovano območje…) 
za oblikovanje ali izboljšanje tržne ponudbe ekoživil ter turističnih in drugih storitev 

Razpisi za različne projekte na osnovi ekokmetovanja za vse oblike nevladnih organizacij (društva, 
zasebni zavodi, fundacije) v okviru PRP 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse oblike 
nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije)  

Združevanje javnih naročil (vsaj na nivoju občin, ali še bolje na nivoju regij) 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Vključevanje projektov ponovne uporabe v Regionalne razvojne programe za obdobje 2014-2020 

Trajnostna mobilnost Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP 

 

Združenja občin 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje 
odprtega portal za promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih 
praks 

Trajnostna energetika Aktivno izobraževanje odločevalcev 

Sodelovanje med občinami – medsebojno obveščanje, skupne naložbe... 

Program promocije LEK 
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Ustanovitev združenja energetskih upravljavcev v občinah 

Trajnostna mobilnost Aktivno vključevanje v EU projekte – oblikovanje EU ekipe za pridobivanje projektov 

Za uvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je na ravni občin odločilnega pomena 
politična volja odločevalcev.  Dobre prakse je treba predstaviti županom, najbolje s strani nekoga na 
»njihovi ravni«, torej župana ali podžupana. To ima največji učinek. 

Interdisciplinarno ukvarjanje s prometom in mobilnostjo 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Predstavitve dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti je potrebno prilagoditi velikosti in 
drugim relevantnim lastnostim občine (primer Ljubljane kot največje občine naj se predstavlja večjim 
občinam, manjšim pa Trzin). 

Vrednostna veriga lesa Usposabljanje lokalnih skupnosti na področju rabe in izkoristka lesa in biomase. 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Sodelovanje občin pri pripravi načrtov za celovito reševanje naravnih nesreč v vsebinskem in 
prostorskem smislu - priprava regionalnih in lokalnih strategij in ukrepov prilagajanja na podnebne 
spremembe. 

Sodelovanje občin pri financiranju priprave skupnih strokovnih podlag (poplavne karte, karte 
ogroženosti zaradi suše ipd.) in zagotavljanja sredstev za delovanje deležnikov, ki lahko prispevajo k 
prilagajanju (izobraževanje, raziskave, prostovoljske organizacije, ipd) 

Ukrepi za zagotovitev dobrih praks pri odpravljanju občutljivosti in ranljivosti na podnebne 
spremembe  

Vzdrževanje vodotokov in rek, gradnja vodnih zbiralnikov 

Priprava občinskih strategij in ukrepov za zmanjševanje ranljivosti ob podnebnih spremembah 

 Občine 

Splošno Skrb za vodotoke v povodjih, zbiralnike vode za namakanje 

Regionalno ravnanje z odpadki 

Spodbujanje lokalne oskrbe s hrano in energijo, zaposlitev v kraju bivanja ter zadružništva 

Vzdrževanje vodnjakov in izvirov 

Spodbujanje zelenih delovnih mest, vključevanje iskalcev zaposlitve (npr. prednostna tema za javna 
dela, prekvalifikacije/usposabljanje iskalcev dela, ipd.) 

Vzpostavitev programov in produktov za aktivni turizem, kulturno-etnološke znamenitosti, lokalne 
prireditve 

Financiranje dobrih praks 

Trajnostna energetika Nadgradnja mreže za energetsko svetovanje »EN SVET« za izvajanje strokovne pomoči oz. 
svetovanja glede izvedbe energetske sanacije objektov (v vseh občinah, večstanovanjske stavbe) 

Sodelovanje med občinami – medsebojno obveščanje, skupne naložbe... 

Financiranje pilotnih regionalnih projektov v dogovoru med občinami  

Katalog ukrepov URE&OVE lokalnih skupnosti opredeljenih v LEK in sledenje ukrepom, »Portal LEK« 

Ustanovitev združenja energetskih upravljavcev v občinah 

Trajnostna energetika Sistematičen pregled vsebin LEK-ov kot osnova za načrtovanje spodbud in sledenje ciljem na lokalni 
ravni 

Aktivna vloga pri promociji in reševanju problematike URE in OVE stavb v razpršenem lastništvu 

Prilagoditev občinskih predpisov: subvencioniranje obrestne mere za ukrepe URE in OVE nadomestiti 
z nepovratnimi finančnimi spodbudami 

Zaposliti energetske menedžerje 

Trajnostna mobilnost Vključitev projektov trajnostne mobilnosti v regionalne razvoje programe 

Povezovanje občin s skupnimi regionalnimi prometnimi tokovi pri oblikovanju strategij trajnostnega 
razvoja prometa 

Črpanje sredstev preko evropskih razpisov ukrepe za spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP 

Aktivno vključevanje v EU projekte – oblikovanje EU ekipe za pridobivanje projektov 
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Za uvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti je na ravni občin odločilnega pomena 
politična volja odločevalcev.  Dobre prakse je treba predstaviti županom, najbolje s strani nekoga na 
»njihovi ravni«, torej župana ali podžupana. To ima največji učinek. 

Povezovanje s sosednjimi občinami pri reševanju problemov prometa 

Interdisciplinarno ukvarjanje s prometom in mobilnostjo 

Vrednostna veriga lesa Namensko zagotoviti prostor, finančna sredstva in strokovno podporo za razvoj centrov za predelavo 
lesa 

Omogočiti lažje pridobivanje dovoljenj za graditev žag, centrov za predelavo lesa… 

Vključitev prostora za centre predelave lesa v prostorske plane 

Podpora malim lokalnim podjetjem, lokalnim delovnim mestom, lokalnim virom energije 

Povezati zainteresirane za skupne projekte 

Ekološko kmetovanje Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse oblike 
nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije)  

Razpisi občin za podporo sodelovanju vrtcev in šol v projektu šolskih ekovrtov 

Razpisi občin za podporo sodelovanju vrtcev in šol/javnih ustanov z lokalnimi ekološkimi pridelovalci 
oz. združenji ekopridelovalcev in drugih kmetijsko-okoljskih NVO 

Podpora pridelovalcem v segmentu logistike (dobava hrane vsako jutro do 6h, hladilnice…) 

Trajnostni razvoj podeželja Vzpostavitev trajnostnih občinskih razvojnih programov 

Ohranjanje obdelovalnih površin, omogočiti dodatne dejavnosti (turizem) 

Subvencije za ekološke kmetovalce, podpora začetnikom 

Razpisi za projekte in dejavnosti prenosa znanja na področju ekološkega kmetijstva za vse oblike 
nevladnih organizacij (društva, zasebni zavodi, fundacije) 

Nameniti več sredstev za prehrano otrok in subvencije za ekološka živila šolam in vrtcem ter povišajo 
delež ekološke hrane in materialov (zgled Rim) 

Spodbujanje in ozaveščanje ravnateljev, vodij prehrane, otrok, staršev 

Oblikovati sezname lokalnih ekoloških kmetijskih pridelovalcev in jih posredovati šolam in vrtcem na 
način, da doseže enotno in s tem tudi nižjo ceno ekoloških živil 

Spodbude kmetom, organiziranje dogodkov (tržnice, obiski kmetij, predstavitev prednosti…) 

Združevanje javnih naročil (vsaj na nivoju občin, ali še bolje na nivoju regij) 

Več pozornosti oskrbi z lastno pridelano hrano ter specifičnim aktivnostim v zvezi z lokalnimi 
kulturno-zgodovinskimi posebnostmi 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 
 
 

Javni sektor mora postati zgled na področju ravnanja z odpadki (zmanjševanje količine odpadkov, 
ločeno zbiranje, ponovna uporaba, itd.) 

Vključevanje projektov ponovne uporabe v Regionalne razvojne programe za obdobje 2014-2020 

Za delavce, ki so v procesu izgubljanja zaposlitve, bi bilo potrebno oblikovati podporne programe, 
skozi katere se usposobijo za konkretna druga delovna mesta, to pa bi lahko izvajali centri ponovne 
uporabe, ki bi morali biti umeščeni v vsaki občini.  

Vzpostavitev trajnostnih občinskih razvojnih programov  

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Podpora ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest v trajnostnih dejavnostih 

Zagotavljanje infrastrukture (zemljišča, zgradbe…) in drugih podpor za podjetja s trajnostno 
proizvodnjo in njihovo povezovanje 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Sodelovanje občin pri pripravi načrtov za celovito reševanje naravnih nesreč v vsebinskem in 
prostorskem smislu - priprava regionalnih in lokalnih strategij in ukrepov prilagajanja na podnebne 
spremembe. 

Sodelovanje občin pri financiranju priprave skupnih strokovnih podlag (poplavne karte, karte 
ogroženosti zaradi suše ipd.) in zagotavljanja sredstev za delovanje deležnikov, ki lahko prispevajo k 
prilagajanju (izobraževanje, raziskave, prostovoljske organizacije, ipd) 

Ukrepi za zagotovitev dobrih praks pri odpravljanju občutljivosti in ranljivosti na podnebne 
spremembe  

Vzdrževanje vodotokov in rek, gradnja vodnih zbiralnikov 

Priprava občinskih strategij in ukrepov za zmanjševanje ranljivosti ob podnebnih spremembah 

V občinske akte uvrstiti podrobne postopke v primeru poplav, plazov… 

Izdelava OPN z upoštevanjem omejitev razvojnih možnosti občin, Zakona o prostorskem 
načrtovanju, Zakona o vodah, ZON, ZVO in ostale področne zakonodaje 
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Skrb za nemoteno delovanje enot za zaščito in reševanje (dobra opremljenost, stalno usposabljanje 
in redne vaje enot za zaščito in reševanje) 

Odpiranje  in javne razprave na temo problematike podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v 
lokalnih krogih prebivalstva. 

Trajnostna mobilnost Povezovanje občin pri izboljšanju regionalne ponudbe JPP 

Zagotavljanje skupnih kadrov na regionalni ravni za premostitev kadrovske podhranjenosti manjših 
občin 

 

Nevladne organizacije 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine), vzdrževanje 
odprtega portal za promocijo dobrih praks, povezovanje akterjev, ki skrbijo za promocijo dobrih 
praks 

Oblikovanje in izvedba trajnih programov izobraževanja/osveščanja v medijih 

Trajnostna energetika Aktivno izobraževanje odločevalcev 

Oblikovanje programov promocije ukrepov URE in OVE s prikazom dobrih praks in izvedenih 
projektov v javnih medijih 

Primere dobrih praks po celotni Sloveniji povezati in predstavljati koordinirano, celovito, 
sistematično (dober primer je Nacionalna energetska pot) 

Organizacija posvetov, razprav, okroglih miz o URE in OVE 

Program promocije LEK 

Izobraževanje občinskih javnih uslužbencev 

Trajnostna mobilnost Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju: pri širjenju dobrih praks trajnostne 
mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na področju zdravja (pozitivni učinki hoje, 
kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Informacijska orodja v podporo zmanjšanju števila potovanj naj bodo preprosta in lahko dojemljiva. 
Le taka orodja se bodo uporabljala in širila. Uporabnik mora začutiti svoje lastne koristi od uporabe 
informacijskih novosti.  

Izobraževanje, obveščanje, promocija trajnostne mobilnosti 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Predstavitve dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti je potrebno prilagoditi velikosti in 
drugim relevantnim lastnostim občine (primer Ljubljane kot največje občine naj se predstavlja večjim 
občinam, manjšim pa Trzin). 

Vrednostna veriga lesa Program promocije in spodbujanja celovite rabe lesa in lesnih izdelkov, narejenih v Sloveniji iz 
slovenskega lesa, vključno s predstavitvami dobrih praks 

Usposabljanje lokalnih skupnosti na področju rabe in izkoristka lesa in biomase. 

Ekološko kmetovanje Osveščanje, da ekološko kmetijstvo ni manjvredno kar se tiče količine in kakovosti pridelkov v 
odnosu do konvencionalnega kmetovanja 

Predstavitev dejstva, da je ekološka prehrana v šolah in vrtcih že uveljavljena praksa v mnogih 
mestih (Copenhagen - 90 % ekološka prehrana v šolah in vrtcih, Rim, Benetke, Ancona…) zlasti 
rimskega primera, ki kaže, da v nekem obdobju prisotnosti ekoloških živil na trgu pride do izenačenja 
cene ekoloških in konvencionalno pridelanih živil 

Promocija partnerskega kmetovanja z argumentom, da je v partnerskem kmetovanju mogoče 
doseganje do 30 % nižje cene kot na eko-tržnicah 

Sodelovanje aktivov kmečkih žena – prenos znanja med generacijami (sušenje sadja, peka kruha, 
prepoznavanje zelišč, vkuhavanje…) 

Trajnostni razvoj podeželja Izobraževanje političnih odločevalcev in državnih uradnikov 

Boljša promocija projekta Ohranimo Alpe 

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, pridelavi hrane na 
ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  

V učne programe vključiti več vsebin o zdravem načinu življenja, prehrani, pridelavi hrane na 
ekovrtovih, URE, OVE, tudi vseživljenjsko učenje  



 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, PRIPOROČILA  51  

NVO naj izvajajo konkretne projekte z uporabno vrednostjo in ne zgolj papirnate projekte 

Spodbujanje in ozaveščanje ravnateljev, vodij prehrane, otrok, staršev 

Oblikovati sezname lokalnih ekoloških kmetijskih pridelovalcev in jih posredovati šolam in vrtcem na 
način, da doseže enotno in s tem tudi nižjo ceno ekoloških živil 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - ZJN 

Zavezancem za ZeJN je potrebno ponuditi prilagojena praktična usposabljanja za naročanje v okviru 
ZeJN, vključno z usposabljanjem za formuliranje kriterijev pri naročanju. 

Vzpostaviti program podpore: centralna informacijska točko za informacije o ZeJN, spletna stran, 
help-desk, prostor za izmenjavo izkušenj, dobrih praks, vprašanj, itd. med zavezanci (spletni forum), 
primeri dobrih praks  

Strokovno svetovanje občinam za izvedbo 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Program izobraževanja prebivalcev o podnebnih spremembah, nevarnostih in preventivnih ukrepih 
(kaj lahko naredim sam…) 

Ozaveščanje in preventivne akcije za različne ciljne skupine preko seminarjev, posvetov, ozaveščanja 
občanov preko brošur, spleta, itd. 

Odpiranje  in javne razprave na temo problematike podnebnih sprememb in prilagajanja nanje v 
lokalnih krogih prebivalstva. 

 

Raziskovalne, izobraževalne in strokovne inštitucije 

Splošno Izboljšati izkoriščenost znanj na področju trajnostnega razvoja, ki jih proizvajajo slovenske univerze 

Multidisciplinarnost univerzitetnih študijev (npr. les - gozd) 

Ohranjanje lokalnih znanj, preprečevanje izgube nematerialne dediščine, ki izhaja iz tradicije in 
ljubiteljstva, nadgrajevanje z raziskavami in znanstvenim delom  

Trajnostna energetika Informiranje javnosti o dostopnosti in izvedljivosti tehnologij na vseh ravneh, podprto z 
demonstracijskimi objekti in praktičnimi predstavitvami - energetskimi poligoni 

Primere dobrih praks po celotni Sloveniji povezati in predstavljati koordinirano, celovito, 
sistematično (dober primer je Nacionalna energetska pot) 

Nadgradnja mreže za energetsko svetovanje »EN SVET« za izvajanje strokovne pomoči oz. 
svetovanja glede izvedbe energetske sanacije objektov (v vseh občinah, večstanovanjske stavbe) 

Informiranje javnosti o dostopnosti in izvedljivosti tehnologij na vseh ravneh, podprto z 
demonstracijskimi objekti in praktičnimi predstavitvami - energetskimi poligoni 

Prilagoditev učnih vsebin (povečanje števila ur tehničnih predmetov na raven URE in OVE uspešnih 
držav), nujna prenova vsebin, študijske prakse in izmenjave; evidentiranje študijskih programov za 
nacionalni ravni; oblikovanje novih multidisciplinarnih programov na univerzah 

Vzpostavitev tehnološko-energetskega parka 

Trajnostna mobilnost Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju: pri širjenju dobrih praks trajnostne 
mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na področju zdravja (pozitivni učinki hoje, 
kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Informacijska orodja v podporo zmanjšanju števila potovanj naj bodo preprosta in lahko dojemljiva. 
Le taka orodja se bodo uporabljala in širila. Uporabnik mora začutiti svoje lastne koristi od uporabe 
informacijskih novosti.  

Izobraževanje, obveščanje, promocija trajnostne mobilnosti 

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Predstavitve dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti je potrebno prilagoditi velikosti in 
drugim relevantnim lastnostim občine (primer Ljubljane kot največje občine naj se predstavlja večjim 
občinam, manjšim pa Trzin). 

Ekološko kmetovanje Vzpostavitev mehanizma za priznavanje in tržno ovrednotenje okoljskih, socialnih in ekosistemskih 
storitev kmetijskih proizvajalcev ter storitev ohranjanja poseljenosti podeželja  

Trajnostni razvoj podeželja Dodatne raziskave in predstavitev prednosti partnerskega kmetijstva, primerjava naših in tujih 
kmetov v luči možnosti razvoja sistemov partnerstva v Sloveniji 

Izobraževanje političnih odločevalcev in državnih uradnikov 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Ozaveščanje in preventivne akcije za različne ciljne skupine preko seminarjev, posvetov, ozaveščanja 
občanov preko brošur, spleta, itd. 
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Vključitev posledic podnebnih sprememb v univerzitetni izobraževalni proces 

Prilagoditev izobraževalnega programa Biotehniške fakultete sodobnim trendom v kmetijstvu, ki 
upoštevajo vpliv kmetijstva na podnebne spremembe in prilagajanje nanje. 

 

Mediji 

Splošno Vzpostavitev nacionalnega programa spodbujanja dobrih praks (raziskave, implementacija – 
financiranje) po vzoru Klima Aktiv (Avstrija); sistematično grajenje baze primerov dobrih praks na 
vseh področjih s stalnim osveževanjem kazalnikov, portal »1.000 dobrih praks«; informiranje in 
ozaveščanje: predstavitev novih kategorij dobrih praks (npr. trajnostne občine) 

Oblikovanje in izvedba trajnih programov izobraževanja/osveščanja v medijih 

Trajnostna energetika Oblikovanje programov promocije ukrepov URE in OVE s prikazom dobrih praks in izvedenih 
projektov v javnih medijih  

Trajnostna mobilnost Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju: pri širjenju dobrih praks trajnostne 
mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na področju zdravja (pozitivni učinki hoje, 
kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Informacijska orodja v podporo zmanjšanju števila potovanj naj bodo preprosta in lahko dojemljiva. 
Le taka orodja se bodo uporabljala in širila. Uporabnik mora začutiti svoje lastne koristi od uporabe 
informacijskih novosti.  

Izobraževanje, obveščanje, promocija na tem področju 

Pri širjenju dobrih praks trajnostne mobilnosti je treba še bolj izpostaviti pozitivne učinke na 
področju zdravja (pozitivni učinki hoje, kakovost zraka) in pa zmanjševanja hrupa. 

Vrednostna veriga lesa Program promocije in spodbujanja celovite rabe lesa in lesnih izdelkov, narejenih v Sloveniji iz 
slovenskega lesa, vključno s predstavitvami dobrih praks 

Ekološko kmetovanje Osveščanje, da ekološko kmetijstvo ni manjvredno kar se tiče količine in kakovosti pridelkov v 
odnosu do konvencionalnega kmetovanja 

Omogočanje namenskega dela programa za nekomercialne vsebine – naj se predstavijo tudi tisti, ki 
ne morejo plačati medijskega prostora  

Trajnostni razvoj podeželja Mediji naj delujejo tudi izobraževalno, prikazujejo več primerov dobrih praks, lepote in krajinske 
posebnosti Slovenije 

Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Obveščanje o primerih dobrih praks in ne iskanje senzacij 

 

Interesna združenja, zbornice 

Trajnostna energetika Razvoj trženja, usposabljanja in ozaveščanja za uporabo tehnologij 

Prenova slovenskih računovodskih standardov glede energetskega pogodbeništva 

Trajnostni razvoj podeželja Spodbujanje združevanja kmetijskih proizvajalcev s ciljem okrepitve njihove cenovne in količinske 
konkurenčnosti 

Vrednostna veriga lesa Program promocije in spodbujanja celovite rabe lesa in lesnih izdelkov, narejenih v Sloveniji iz 
slovenskega lesa, vključno s predstavitvami dobrih praks 

Usposabljanje lokalnih skupnosti na področju rabe in izkoristka lesa in biomase. 

Ekološko kmetovanje Promocija partnerskega kmetovanja z argumentom, da je v partnerskem kmetovanju mogoče 
doseganje do 30 % nižje cene kot na eko-tržnicah 

Izobraževanje kmetijskih proizvajalcev o tradicionalnih in sodobnih metodah sonaravnega 
kmetovanja 

Trajnostni razvoj podeželja Izobraževanje političnih odločevalcev in državnih uradnikov 

Spodbujanje in ozaveščanje ravnateljev, vodij prehrane, otrok, staršev 

Oblikovati sezname lokalnih ekoloških kmetijskih pridelovalcev in jih posredovati šolam in vrtcem na 
način, da doseže enotno in s tem tudi nižjo ceno ekoloških živil 

 

Javna in komunalna podjetja 

Splošno Centri predelave lokalnih surovin, virov in odpadkov (les, hrana, kamen…) 

Trajnostna proizvodnja in 
potrošnja - CPU 

Podpora ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest v trajnostnih dejavnostih 

Zagotavljanje infrastrukture (zemljišča, zgradbe…) in drugih podpor za podjetja s trajnostno 
proizvodnjo in njihovo povezovanje 

Trajnostna energetika Zaposliti energetske menedžerje 
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