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Nagovor 

Spoštovani! 

Če berete te uvodne besede pomeni, da vas zanima. Da vam je mar. Za vas same, za vaše potomce,  

za ta čudoviti planet in za vse kar sobiva na njem.  

Dnevno lahko opažamo, da nas je vse več. Takih, ki nam je mar.  Zato, spoznanje o potrebi po 

drugačnem načinu življenja na planetu Zemlja, ni več le odraz peščice, ampak počasi postaja del širše 

družbene zavesti.  

Trajnostni razvoj, z vgrajenim celostnim pristopom, se uveljavlja kot zanesljiva metoda za učinkovito 

realizacijo te nove zavesti. Odgovornost,  razumevanje soodvisnosti, razumevanje posledic dejanj, 

preventiva, zmerna potrošnja in pripravljenost na sodelovanje so temelji, ki se odločno prebijajo  

v ospredje na ramenih nosilce razvoja sodobne eko civilizacije. 

Slednje vse bolj podpira tudi znanost. Na robu znanega razvija sodobne tehnologije, ki zagotavljajo 

zapiranje snovnih zank, zmanjšujejo porabo surovin in energentov ter delujejo v skladu z naravnimi 

tokovi, zakoni in obnovljivimi viri energije.  

Ob boku znanosti se v prostoru preudarno in vztrajno na temelju eko zavesti razvija tudi zeleno 

gospodarstvo. S praktičnimi proizvodi, storitvami in rešitvami udejanja načela trajnostnega razvoja. 

Hkrati je zeleno gospodarstvo dokaz, da zmerni dobički, dolgoročna vizija in sodelovanje z zemeljskim 

ekosistemom, lahko zagotavljajo temelje širše družbene blaginje. O tem govorijo tudi primeri v tem 

katalogu.  

20 eko zgodb verjame v moč posamezne rešitve, v moč skupne vizije, v potrebo po vključevanju  

v sonaravni razvoj planeta, v zmanjšanje našega vpliva. Preko ogljičnega odtisa, zmanjšane porabe 

energije ali učinovitejšega organiziranja skupnosti in/ali organizacij. Dodatna dobra novica je, da so 

predstavljene zgodbe le ambasadorji številnih že uveljavljenih projektov širom po Sloveniji in Evropi.  

Vseh 20 primerov ima v svojem lokalnem okolju že širši pozitvni vpliv. Njihovi rezultati se multiplicirajo 

preko novih navdušencev, v nove zgodbe trajnostnega naboja: na področju zelene energetike, lokalne 

samooskrbe, socialnega podjetništva, varčnih tehnologij, novih družbenih formacij,... 

Tudi jaz sledim dobrim zgledom. Po svojih najboljših močeh. Ni vedno lahko. Navade, obnašanja, 

domačnost neosveščenih pristopov in načinov razmišljanja so močna ovira. Pa vendar vztrajam. Preko 

odgovornega ravnanja z energijo in odpadki, zmanjševanja porabe, permakulture, vzdržne potrošnje, 

solidarnosti, aktivnega delovanja. Nagrada za trud pa je neprecenljiva: počutim se bolje, več je veselja, 

volje in zadovoljstva v meni. Več ga lahko delim tudi z drugimi. Zato je vredno. Pa vi? 

 

mag. Violeta Bulc, 

predsednica uprave Umanotere 
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Uvod 

Marca 2007 so predsedniki vlad in držav članic Evropske unije sprejeli integriran pristop do podnebne in 

energetske politike s ciljem omejiti podnebne spremembe in povečati energetsko varnost ob hkratnem 

povečevanju konkurenčnosti EU. Zavezali so se k prehodu EU v visoko energetsko učinkovito in 

nizkoogljično gospodarstvo. Sprejeli so zahtevne podnebne in energetske cilje do leta 2020: 

 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 1990 (za 30 odstotkov v 

primeru, da tudi druge države prevzamejo enakovredne obveznosti), 

 20 odstotkov obnovljivih virov v končni rabi energije in 

 zmanjšanje rabe primarne energije za 20 odstotkov skozi izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Marca 2010 je Evropska komisija 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 pametno, trajnostno in vključujočo rast. Marca 2011 je Komisija objavila Načrt za prehod 

v nizkoogljično gospodarstvo do 2050, s katerim 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. 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 je strokovna skupina projekta izbrala 15 slovenskih in 5 tujih dobrih praks, ki 

pomembno znižujejo izpuste CO2 ter hkrati prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja. Izbrane 

so dobre prakse na naslednjih prednostnih področjih: energetika (učinkovita raba energije in obnovljivi 

viri energije), trajnostna mobilnost, vrednostna veriga lesa, trajnostni razvoj podeželja, ekološko 

kmetijstvo, trajnostna proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe. 

Evidentiranje obstoječih dobrih praks je potekalo do 17. oktobra 2011. Vabilo k sodelovanju je bilo 

poslano na več kot 2000 naslovov v občinah in podjetjih, poleg tega so informacijo o evidentiranju 

dobrih praks objavili vsi pomembnejši mediji, kar je dodatno pripomoglo k številu evidentiranih praks – 

evidentiranih jih je bilo 60. Končni izbor dvajsetih dobrih praks je opravila strokovna skupina projekta v 

sestavi: dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik 

in mag. Vida Ogorelec. 

V pričujočem zborniku so navedene dobre prakse, ki so prišle v končni izbor dvajsetih, saj po mnenju 

strokovne skupine izpolnjujejo kriterije za izbor. Ti so pomembnost razvitih rešitev za druga okolja in 

skupnosti v Sloveniji, prenosljivost ukrepov, kvantifikacija energetskih prihrankov, prispevek k 

prilagajanju na posledice podnebnih sprememb, in prispevek k širšim ciljem trajnostnega razvoja.  

Kriteriji za izbor so bili tudi prispevek dobre prakse h ključnim ciljem Evropske unije, opredeljenih  
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v strategiji Evropa 2020 in povezava s širšim okvirom Načrta za prehod v nizkoogljično gospodarstvo do 

2050 ter morebitna nagrada, ki jo je dobra praksa že prejela s strani Evropske unije. Člani strokovne 

skupine so bili pri izboru posameznih dobrih praks pozorni tudi na motivacijski in inovacijski potencial 

dobre prakse, na potencial za multiplikacijo v Sloveniji ter njeno navezavo na kulturo in tradicijo. 

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, med drugim zmanjševanje stroškov, razvojne priložnosti in višjo kakovost življenja. Člani 

projektne skupine niso iskali, niti našli idealnih praks, a vsak primer vsebuje določene elemente dobre 

prakse, za katere želijo, da se razširijo tudi v drugih okoljih. Vizija projektne skupine je, da bodo v tem 

katalogu predstavljene dobre prakse že leta 2020 običajne prakse. 

Od januarja do junija 2012 je potekala javna predstavitev izbranih dobrih praks: z vodenimi študijskimi 

obiski, s samostojnimi konferenčnimi in seminarskimi predstavitvami, s predstavitvami posameznih 

dobrih praks na dogodkih stanovskih in poklicnih organizacij, prek spletne strani ipd. Skupno se je 

predstavitev dobrih praks udeležilo prek 700 ljudi.  

Na podlagi izvedenih predstavitev so bila oblikovana tudi priporočila odločevalcem za nadaljnje širjenje 

in uporabo dobrih praks. Priporočila so namenjena odločevalcem, ki z njihovo pomočjo  lahko 

vzpostavljajo pogoje za prehod v nizkoogljčno družbo. 

http://www.slovenija-co2.si/upload/slovenija-znizuje-co2-dobre%20prakse-priporocila.pdf
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Zahvala 

Umanotera se zahvaljuje nosilcem dobrih praks, članom projektne skupine, predavateljem,  partnerskim 

organizacijam in drugim sodelavcem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi projekta:  

Janez Polajnar (Agencija RS za okolje), Lučka Kajfež Bogataj in Franc Pohleven (Biotehniška fakulteta UL), 

Katja Berden, Miša Rizmanovski (Bisol), Anže Čokl in Nataša Andlovec (Bohinj Park Hotel), Alenka Burja, 

Jernej Stritih (Cipra Slovenija), Andrej Kosec in Marko Štirn (DAMAHAUS), Jože Dekleva, Tamara Urbančič 

(Društvo za razvoj podeželja med Postojno in Snežnikom), Franc Beravs (Eko sklad), Jaka Kranjc (Ekologi 

brez meja), Marija Benčina (Ekološka kmetija Pri Lovrč), Helena Golob (Ekološka kmetija Zahojnik), 

Damjan Mulej (Eltec Petrol), Mateja Kegel (Energetika.net), Marko Kranjc (Energetika Vransko), Rajko 

Peternel (Energetska svetovalna pisarna Jesenice), Sašo Medved in Jure Vetršek (Fakulteta za strojništvo 

UL), Matjaž Klarič (Gasilska zveza Slovenije), Luka Komazec (GGE družba za izvajanje energetskih 

storitev), Helena Črne Hladnik in Edi Kuklec (Gimnazija Šiška), Marjana Šijanec Zavrl (Gradbeni inštitut 

ZRMK), Jorg Koppelhuber in Višnja Jurnjak (HIZ Zetweg), Anamarija Slabe, Urška Šebenik in Jožica Fabjan 

(Inštitut za trajnostni razvoj), Zdenka Kramar (Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto), Jošt Šmajdek 

(Ljubljanski potniški promet), Anton Pogačnik (Lokalna energetska agencija Gorenjske), Eva Maria Persy 

in Bertram Haupler (Mestna občina Dunaj), Marko Hočevar (Mestna občina Kranj), Irena Razpotnik, 

Sabina Popit in Vita Kontič (Mestna občina Ljubljana), Paolo Augustini (Mestna občina Rim), Milanka 

Čankovid (Ministrstvo za finance RS), Jani Turk (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS), 

Martina Bavec in Darja Piciga (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS), Tomas Fank (Oekopark Hartberg), 

Katarina Haus (Občina Jesenice), Mojmir Pustoslemšek in Robert Zagorc (Občina Kostanjevica na Krki), 

Matej Drobež (Občina Zagorje ob Savi), Marinka Vovk (Okoljsko raziskovalni zavod ), Saša Kek (Skupnost 

občin Slovenije), Slovenska gozdno lesna tehnološka platforma, Nataša Hočevar, Livija Kovač 

Konstatinovič  in Maša Puklavec (Slovenska turistična organizacija), Slovenski E-forum, Svet za les, Rok 

Lampič (Toyota Adria), Marko Pretner, Gorazd Kutin in Tina Markun (Triglavski narodni park), Turistična 

zveza Slovenije, Laurie Newton (United Kingdom Climate Impacts Programe), Srečko Šestan (Uprava RS 

za zaščito in reševanje), Aljaž Plevnik in Luka Mladenovič (Urbanistični inštitut RS), Maja Badovinac 

(Veleposlaništvo Združenega kraljestva v Ljubljani), Anja Hrovat Jeromel (Zavod Ekologičen), Brigita 

Tisovec (Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto), Gorazd Marinček (Združenje za ekološko 

kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine), Matej Guštin (Združenje Slovenske fotovoltaične 

industrije). 



 Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, Katalog 2012  8 

1. Trajnostna energetika 

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

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

kadrovsko prekvalifikacijo v smer zelenih tehnologij. Investicije 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 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, ter uveljavljanje tistih tehnologij in 

ukrepov, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje. 

Za prednostno področje trajnostne energetike so bile izbrane naslednje dobre prakse: 

- Daljinski sistem ogrevanja  z biomaso in solarnimi paneli Vransko 

- Raziskovalna enota OLEA Zagorje ob Savi 

- Združenje slovenske fotovoltaične industrije 

- Ekopark Hartberg 

- Sistem oskrbe z energijo in toploto v Bohinj Park Hotelu 

- Energetska prenova večjih stavb v občini Jesenice 

- Pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo v Mestni občini Kranj 
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Daljinski sistem ogrevanja  

z biomaso in solarnimi 

paneli Vransko 
 

 

zmanjšanje izpustov CO2  

za 200 ton letno 

prvi sistem integracije 

sprejemnikov sončne energije 

in DOLB v Sloveniji 

pridobivanje izkušenj 

 
 

Nosilec  
Energetika Vransko d.o.o. 

www.energetika-vransko.si   
 

Kontakt 
Energetika Vransko d.o.o.  

Vransko 66a 
3305 Vransko 

Tel.: 03 70 34 260 
energetika.vransko@siol.net 

 

V Sloveniji deluje 48 sistemov daljinskega ogrevanja, v katerih 

nekaj več kot 10 odstotkov toplote proizvedejo s sežigom biomase. 

Ker je delovanje manjših sistemov poleti neučinkovito zaradi 

manjše rabe toplote, je smiselno sisteme DOLB (daljinsko 

ogrevanje na lesno biomaso) nadgraditi s toplotnimi solarnimi 

sistemi (DOLBS). Sistem v Vranskem je prvi sistem integracije 

sprejemnikov sončne energije in DOLB pri nas. 

Sončni sprejemniki pokrivajo potrebe po topli sanitarni vodi za 

celotno Vransko v poletnih mesecih. Sprejemnike so jeseni 2011 

postavili na strehi proizvodne hale podjetja KIV d.d. Vransko, tik  

ob kotlovnici na lesno biomaso, v kateri je nameščena celotna 

napeljava za toplovod Vransko. Sprejemniki pokrivajo površino 890 

m2 in v poletnih mesecih nadomeščajo delovanje kotla na ekstra 

lahko kurilno olje, boljša pa je tudi učinkovitost izkoriščanja 

biomase. Uporabljeni so velikopanelni sprejemniki (16 m2) z močjo 

625 kW. Sistem naj bi letno proizvedel 400 MWH toplote, ocenjeno 

zmanjšanje izpustov CO2 je 200 ton letno.  

Z nadgradnjo DOLB s solarnim ogrevalnim sistemom v Vranskem 

nadaljujejo dosedanje aktivnosti na področju energetske oskrbe in 

učinkovite rabe energije, ki se odraža med drugim v gradnji naselja 

pasivnih stavb, učinkoviti javni razsvetljavi ter več družbah in 

podjetjih, ki delujejo na področju raziskav energetskih tehnologij. 

Tako Slovenija pridobiva izkušnje z delovanjem takih sistemov, ki 

so v drugih deželah, predvsem Avstriji, Nemčiji in na Danskem 

številni. 

 

 

  

http://www.energetika-vransko.si/
mailto:energetika.vransko@siol.net
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Raziskovalna enota OLEA 

Zagorje ob Savi 
 

 

brez izpustov 

samooskrba s toploto in energijo  

strokovno izobraževanje lokalnih 
izvajalcev  

sodoben učni pripomoček 

 

Nosilec 
Občina Zagorje ob Savi 

www.olea.si 
 

Kontakt 
Občina Zagorje ob Savi 

Cesta 9. avgusta 5 
1410 Zagorje ob Savi 

Tel.: 03 56 55 700 
Matej Drobež, 

matej.drobez@zagorje.si 
 

 

 

OLEA je raziskovalno izobraževalna bivalna enota, ki je oblikovana 

kot energijski poligon s prikazom sodobnih energijskih tehnologij 

učinkovite rabe energije v stavbah. Razvita je bila v okviru projekta 

REMINING-LowEx, katerega namen je prehod rudarskih lokalnih 

skupnosti na nizkoogljične tehnologije. Zasnova enote OLEA je bila 

izdelana na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. 

V OLEi je vgrajenih 12 tehnologij učinkovite rabe energije, tehnologij 

za izkoriščanje obnovljivih virov energije in okoljevarstvenih 

tehnologij v stavbah. Sama se oskrbuje s toploto, električno energijo 

in sanitarno vodo. Za oskrbo s toploto se uporablja rudniška voda iz 

opuščenega rudnika in sprejemniki sončne energije. Električna 

energija se proizvaja s fotonapetostnim sistemom in gorivno celico, 

ki za delovanje uporablja biometanol. Poleg klasičnih toplotno 

izolacijskih materialov so uporabljeni sodobni materiali z bistveno 

nižjo toplotno prehodnostjo in snovi za shranjevanje toplote spri 

spremembi agregatnega stanja. Naravna osvetlitev s svetlobnimi 

policami je dopolnjena z LED svetili. Odpadno vodo čisti kompaktna 

biološka čistilna naprava. Delovanje vseh energetskih sistemov in 

rabo energije spremlja nadzorni sistem, ki omogoča prenos 

podatkov prek spletnega omrežja. 

Raziskovalna enota OLEA je namenjena tako raziskavam 

učinkovitosti sodobnih energetskih tehnologij v stavbah kot tudi 

poklicnemu in strokovnemu izobraževanju. Vse tehnologije so bile 

vgrajene s pomočjo lokalnih podjetij in podjetnikov, ki so opravili 

tudi strokovno šolanje. Raziskovalna enota je načrtovana tako, da 

omogoča ponovitve z enostavnim umeščanjem v prostor - vsako od 

vgrajenih tehnologij je mogoče prenesti v stavbe kot samostojno 

tehnologijo. OLEA dokazuje, da je mogoče z enim primerom dobre 

prakse povečati zanimanje širše javnosti, stroke, podjetnikov in 

hkrati služiti kot sodoben učni pripomoček. 

 
 

http://www.olea.si/
mailto:matej.drobez@zagorje.si
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Združenje slovenske 

fotovoltaične industrije  
 

 

zmanjšanje izpustov CO2  
za 40.700 ton 

zgled združevanja ponudnikov 
obnovljivih virov energije 

velik izobraževalni pomen 

 

Nosilec 
Združenje slovenske fotovoltaične 

industrije  
www.zsfi.si 

 
Kontakt 

Združenje slovenske fotovoltaične 
industrije 

Kidričeva ulica 25 
3000 Celje 

Tel: 082 802 182 
Matej Guštin, info@zsfi.si  

 
 

 

 

Fotovoltaični sistemi za proizvodnjo električne energije so v zadnjem 

desetletju ena vodilnih tehnologij za izkoriščanje sončne energije. 

Trenutno deluje v Sloveniji več kot 1.500 sončnih elektrarn s skupno 

močjo več kot 100 MW. 

K uspešni gradnji fotovoltaičnih sistemov je pripomoglo tudi 

strokovno interesno Združenje Slovenske fotovoltaične industrije 

(ZSFI), ki trenutno vključuje 27 proizvajalcev, ponudnikov in 

izobraževalnih institucij. Junija 2008 sta ga ustanovila  Bisol d.o.o.  

in Elektro Celje. 

ZSFI je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki delujejo na različnih 

področjih fotovoltaike. Med drugim skrbi za hitrejši razvoj fotovol-

taike, implementacijo standardizacije, predlaga nove standarde, 

analizira in poroča o razmerah na tujih trgih, ščiti domači trg pred 

tehnološko nekonkurenčnimi izdelki in storitvami, skrbi za 

dolgoročno vizijo panoge ter podpira organizacijo strokovnih 

razpravljalnih srečanj, seminarjev in predavanj. Združenje aktivno 

sodeluje na domačem političnem in tržnem področju, vključuje se  

v različne evropske projekte, s čemer predstavlja interese članic ne 

samo na nacionalni, pač pa tudi na mednarodni in globalni ravni.  

Tako Združenje predstavlja informacijsko središče, kamor se dnevno 

stekajo najpomembnejše informacije iz mednarodnega fotovolta-

ičnega trga s področja tehnologije, tržnih politik ter trendov, ki so 

ključne za konkurenčno delovanje podjetij.  Dejavnosti Združenja 

povečujejo zanimanje zasebnega sektorja in širše splošne javnosti  

za uporabo fotovoltaičnih  tehnologij in tudi zato je Združenje zgled 

za združevanje ponudnikov ostalih obnovljivih virov energije.  

 

http://www.zsfi.si/
mailto:info@zsfi.si
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Ekopark Hartberg 
 

 

zmanjševanje izpustov  

jasna okoljevarstvena vizija 
lokalne skupnosti 

javna promocija tehnologij  
OVE in URE  

povezava raziskovalnih institucij  
z industrijo 

 

Nosilec 
Občina Hartberg, Avstrija  

www.oekopark.at  
 

Kontakt 
Ökopark Hartberg 

Am Ökopark 10 
8230 Hartberg 

Avstrija 
Tel.: +43 3332 62250 15 

info@oekopark.at   
  
 
 

 

 

Hartberg je manjše mesto s 6.000 prebivalci na Avstrijskem Štajerskem in 

administrativni center okrožja s 50 občinami. Leta 1996 so lokalna 

komunalna podjetja predlagala ustanovitev Ekoparka Hartberg kot 

poslovno-industrijskega območja, na katerem bi postavili predstavitvene 

tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije ter proizvodne 

zmogljivosti za izdelavo tehnologij učinkovite rabe energije (URE) in 

obnovljivih virov energije (OVE). Ekopark se razteza na površini 15 

hektarjev, delno tudi na zaprtem odlagališču komunalnih odpadkov.  

V Ekoparku je združena vrsta okoljevarstveno osveščenih podjetij, 

znanstveno raziskovalnih institucij in javnih objektov, ki služijo predstavitvi 

tehnologij URE in OVE. Cilj Ekoparka je zagotoviti znanstveno, finančno in 

promocijsko podporo okolju prijaznemu poslovanju ter pospešiti sodelo-

vanje z industrijo.  Ekopark izpostavlja nujnost in gospodarsko izvedljivost 

uporabe okolju prijazne tehnologije ter spodbuja uporabo te tehnologije. 

Hkrati je cilj Ekoparka spodbuditi globlje razumevanje naravnih procesov  

in povezav med različnimi okoljskimi področji.  

Koncept Ekoparka temelji na treh povezanih dejavnostih. Temelj institucije 

je poslovni park - trenutno v Ekoparku deluje okoli 35 malih in srednjih 

podjetij, ki so ustvarila 250 novih delovnih mest. Druga dejavnost je Center 

za aplikativne raziskave. Osnovni namen centra je prikazati uporabo 

tehničnih inovacij v praksi. Med tehnologijami OVE in URE delujejo sistemi 

za solarno ogrevanje in hlajenje, kogeneracija na biomaso s Stirlingovim 

motorjem, več fotovoltaičnih sistemov, vetrnica, bioplinarna in  

proizvodnja naravnih izolacijskih snovi.  

Širši javnosti sta namenjena Tematski park in Razstavišče, v katerem  

so postavljene stalne razstave o temah, kot so voda, energija, odpadki, 

ekologija. Cilj je na domiseln in interaktiven način pojasniti različne vidike 

okoljske problematike in praktične načine za njihovo reševanje.  

Ekopark Hartberg je primer okoljevarstvene vizije lokalne skupnosti,  

ki je ustvarila pogoje za trajnostno delovanje javnih služb, povezavo 

raziskovalnih institucij z industrijo in javno promocijo tehnologij OVE  

in URE. 

 

http://www.oekopark.at/
mailto:info@oekopark.at
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Sistem oskrbe z energijo in 

toploto v Bohinj Park Hotelu                    
 

 

integralen koncept oskrbe  
in ravnanja z energijo 

izraba lastnih obnovljivih  
virov energije 

večja energetska učinkovitost 
zaradi centralnega nadzornega 

sistema 

 

 
Nosilec         

MPM Engineering, d.o.o.  
www.bohinj-park-hotel.si  

 
Kontakt 

Bohinj Park EKO Hotel 
MPM Engineering, d.o.o.  

Triglavska cesta 17 
4264 Bohinjska Bistrica 

Tel: (08) 200 4000  
info@bohinj-park-hotel.si    

  
 
 

 

 

Koncept oskrbe in ravnanja z energijo v hotelu je integralen. Toplota 

za ogrevanje se zagotavlja s toplotnimi črpalkami z geotermalno 

vodo iz vrtine ob objektu. Objekt se ogreva z nizkotemperaturnim 

podnim ogrevanjem in grelnimi gredami. Poleti se z geotermalno 

vodo pripravlja topla sanitarna voda, ohlajena voda pa se preko 

hladilnih gredi uporabi za hlajenje objekta. Notranji toplotni viri 

računalnikov v prostoru s centralnim nadzornim sistemom se hladijo 

s toplotno črpalko vrste zrak-voda, odvedena toplota se uporablja za 

segrevanje sanitarne vode.   

Odpadna voda iz tušev in umivalnikov se zbira in pred izpustom 

ohladi s toplotnimi črpalkami. Ohlajena geotermalna voda pa se 

uporablja tudi za izplakovanje stranišč.  

Oskrba objekta z električno energijo, tudi za delovanje toplotnih 

črpalk, je avtonomna, saj sta vgrajeni dve enoti za sočasno proiz-

vodnjo električne energije in toplote. Toplota iz kogeneracijskih 

naprav se uporablja za ogrevanje bazenske vode.  

Sistem, v katerem sta povezani kogeneracijski enoti in toplotne 

črpalke na geotermalno vodo in odpadno sanitarno vodo, omogoča 

bistveno nižje izpuste CO2 – 0,12 kg/kWh toplote. V primerjavi z 

neposredno uporabo utekočinjenega naftnega plina (0,215 kg CO2 

/kWh) ali porabo električne energije v primeru samostojnega 

delovanja toplotne črpalke (0,210 kg CO2/kWh) to pomeni 56-

odstotno zmanjšanje izpustov. 

Bohinj Park Hotel je pomemben tudi z vidika zaposlovanja lokalnega 

prebivalstva. Prejel je več priznanj in nagrad, npr. SLOVENIA GREEN - 

Zeleni zgled slovenskega turizma 2009, Energetsko učinkovito 

podjetje 2010 ter GREEN GLOBE certifikat 2010 - mednarodni 

certifikat za trajnostno sonaravno delovanje in menedžment v 

turizmu. Hotel je med pionirji novega modela turistične ponudbe  

v Sloveniji. 

 

http://www.bohinj-park-hotel.si/
mailto:info@bohinj-park-hotel.si
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Energetska prenova večjih 

stavb v občini Jesenice  
 

 

pilotni projekti z energetskimi 
prihranki med 42 in 61 odstotki 

pričakovano letno znižanje 
izpustov 13.000 ton CO2 

večja kakovost bivanja 

 

 
Nosilec 

Občina Jesenice 
 

Več o projektu na spletni strani 
Gradbenega inštituta ZRMK: 

http://www.gi-
zrmk.si/Knjiznica/EffCoBuild(bivalno

%20okolje).pdf   
in  

http://www.gi-zrmk.eu/wp-
content/uploads/2009/10/clanek-o-

projektu-EffCobuild-EGES-julij-
20081.pdf   

 
Kontakt 

Občina Jesenice 
Cesta železarjev 6 

4270 Jesenice 
Tel.: 04 58 69 200 

katarina.haus@jesenice.si 
 

 

 

Cilj projekta je bil vzpostavitev energetsko učinkovite občine s 

poudarkom na zmanjšanju rabe energije za ogrevanje stavb. Pregled 

nad rabo toplote za ogrevanje je pokazal, da je povprečna specifična 

raba v enodružinskih, večstanovanjskih in javnih stavbah med 140 

kWh/m2 in 180 kWh/m2, kar ni ekstremno, vendar kljub temu 

predstavlja velik potencial za učinkovito rabo energije. Program za 

vzpostavitev energetsko učinkovite občine je obsegal pet ključnih 

točk: 

• Izdelavo orodja ENERG-INET, ki je spletno orodje za promocijo 

učinkovite rabe energije pri prenovi stavb. Izdelano je v obliki 

zemljevida občine s pregledom kazalnikov rabe energije stavb. 

• Program sorazmernih subvencij. Višina subvencij za energetsko 

obnovo stavb 40 največjih porabnikov energije iz občinskega 

proračuna je proporcionalna rabi toplote za ogrevanje - med 15 

odstotkov (če je raba do 180 kWh/m2) do 30 odstotkov (če 

presega 230 kWh/m2).  

• Skupaj z operaterjem daljinskega ogrevanja JEKO-IN je bilo 

uvedeno pogodbeno sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe 

energije. 

• Usposabljanje upravnikov stavb večstanovanjskih stavb. 

• Brošura s primeri dobre prakse energetskih prenov stavb.  

Izvedeni so bili tudi pilotni projekti, pri katerih so bili ugotovljeni 

prihranki med 42 in 61 odstotki. Z običajnimi ukrepi energetske 

prenove vseh objektov bi bilo mogoče zmanjšanje rabe končne 

energije za ogrevanje za 48 600 MWh na leto, kar je 48 odstotkov 

zdajšnje rabe. Pričakovano letno znižanje izpustov CO2 ob izvedbi 

običajnih ukrepov energetske sanacije  je 13.000 ton na leto. 

 

http://www.gi-zrmk.si/Knjiznica/EffCoBuild(bivalno%20okolje).pdf
http://www.gi-zrmk.si/Knjiznica/EffCoBuild(bivalno%20okolje).pdf
http://www.gi-zrmk.si/Knjiznica/EffCoBuild(bivalno%20okolje).pdf
http://www.gi-zrmk.eu/wp-content/uploads/2009/10/clanek-o-projektu-EffCobuild-EGES-julij-20081.pdf
http://www.gi-zrmk.eu/wp-content/uploads/2009/10/clanek-o-projektu-EffCobuild-EGES-julij-20081.pdf
http://www.gi-zrmk.eu/wp-content/uploads/2009/10/clanek-o-projektu-EffCobuild-EGES-julij-20081.pdf
http://www.gi-zrmk.eu/wp-content/uploads/2009/10/clanek-o-projektu-EffCobuild-EGES-julij-20081.pdf
mailto:katarina.haus@jesenice.si
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Pogodbeno zagotavljanje 

oskrbe z energijo v Mestni 

občini Kranj 
 

 

prihranki v prvih 9 letih  
15 GWh energije 

zmanjšanje izpustov  
320 ton CO2 letno 

zagotovljeni prihranki  
57.500 evrov letno 

 

 
Nosilec 

Mestna občina Kranj 
 

Spletna stran izvajalca, EL-TEC Mulej: 
http://www.el-tec-mulej.si/storitve-
in-proizvodi/energetsko-upravljanje-

objektov/   
 

Kontakt 
Mestna občina Kranj  

Slovenski trg 1 
4000 Kranj 

Tel.: 04 237 30 00 
marko.hocevar@kranj.si    

 
 

 

 

V Mestni občini Kranj je prek 50 javnih objektov, katerih stroške  

za energijo pokriva občina. Ta je že leta 2002 pristopila k izvajanju 

pilotnega projekta pogodbenega zagotavljanja oskrbe z energijo in 

prihrankov. Kranjski projekt je bil prvi tovrstni projekt v Sloveniji, 

letos se zaključuje prvo desetletno obdobje 15-letne pogodbe.  

Gre za sistematičen pristop k energetski sanaciji sistemov oskrbe  

s toploto javnih stavb in hkrati izvajanje ukrepov na področju rabe 

toplote, električne energije in vode, katerih učinek je vnaprej 

določen. Finančni prihranki se v dogovorjenem obsegu in trajanju 

sprotno vračajo v financiranje novih ukrepov, projekt pa je 

nadgrajen še s sistemom energetskega knjigovodstva. 

V začetku projekta je bilo po pregledu največjih energijskih 

porabnikov določenih 14 objektov. Prvi ukrepi za znižanje rabe 

energije so bili izvedeni v devetih objektih, večinoma so bile to šole, 

vrtci in objekt Mestne občine Kranj. Za objekte je bila izdelana ocena 

zagotovljenih prihrankov, ki so bili med 12 in 26 odstotkov. Po 

prvem obdobju je bilo ugotovljeno, da so, razen v enem primeru, 

dejanski prihranki precej večji, med 15 in 44 odstotki. Leta 2003 je 

bil projekt razširjen s pogodbeno oskrbo z energijo še dveh osnovnih 

šol, v letu 2007 je bil izveden največji poseg, energetska prenova 

bazenskega kompleksa. Hkrati se je izpopolnjeval tudi sistem 

nadzora in upravljanja, ki je bil kasneje dopolnjen z energetskim 

knjigovodstvom. 

V prvih devetlih letih so bili doseženi naslednji dejanski prihranki: 

4.000 MWh iz zemeljskega plina, 5.800 MWh toplote iz daljinskega 

ogrevanja in 5.100 MWh toplote iz ekstra lahkega kurilnega olja, 

skupaj torej skoraj 15 GWh. Skupno zmanjšanje izpustov CO2 v 

obdobju trajanja pogodbe je ocenjeno na 3.870 ton (320 ton na 

leto). Pogodbeno zagotovljeni prihranki 57.500 evrov na leto so bili 

preseženi v vseh, razen pri enem objektu.  

 

http://www.el-tec-mulej.si/storitve-in-proizvodi/energetsko-upravljanje-objektov/
http://www.el-tec-mulej.si/storitve-in-proizvodi/energetsko-upravljanje-objektov/
http://www.el-tec-mulej.si/storitve-in-proizvodi/energetsko-upravljanje-objektov/
mailto:marko.hocevar@kranj.si
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2. Trajnostna mobilnost 

Slovenija je podobno kot večina razvitih držav pred pomembnim izzivom: kako zagotoviti visoko raven 

dostopnosti in mobilnosti, hkrati pa se izogniti 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 izpusti iz prometa od osamosvojitve podvojili in 

predstavljajo okoli 30 odstotkov vseh izpustov 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. 

Za prednostno področje trajnostna mobilnost so bile izbrane naslednje dobre prakse: 

- Ukrepi v podporo trajnostni mobilnosti na območju Mestne občine Ljubljana 

- Spletni portal za koordinacijo prevozov Prevoz.org 

- Videokonference nadomeščajo službene poti 
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Ukrepi v podporo trajnostni 

mobilnosti na območju 

Mestne občine Ljubljana 
 

 

spodbujanje kolesarjenja:  
sistem izposoje koles, izboljšanje 
razmer za parkiranje koles, nove 

kolesarske površine 

povečanje območij za pešce,  
nova infrastruktura 

spodbujanje uporabe javnega 
potniškega prometa:  

 e-vozovnica, prikazovalniki na 
postajališčih, podaljšanje linij  

 
Nosilec 

Mestna občina Ljubljana  
 

Spletne strani 
Bicike(lj): www.bicikelj.si  

Projekt Civitas ELAN: 
www.civitasljubljana.si    

Ljubljanski potniški promet: 
www.lpp.si   

 
Kontakt 

Mestna občina Ljubljana  
Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 
Tel: 01 306 10 00 

Faks:  01 306 10 01 
Služba za odnose z javnostjo MOL, 

mediji@ljubljana.si   
    
 
 

 

 

Ljubljana je primer dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti, 

ki jih lahko razdelimo v tri skupine. Prva skupina je kolesarjenje, kjer 

je glavni ukrep uvedba sistema izposoje koles Bicike(lj). Gre za 

mrežo 31 postajališč s 300 kolesi, katerih uporaba je do ene ure 

brezplačna. Sistem Bicikelj je na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu in 

zagotavlja preprosto uporabo tako podnevi kot ponoči. Projekt je 

zelo dobro sprejet, trenutno je število registriranih uporabnikov 

prek 27.000. 

Druga skupina dobrih praks je hoja, saj so se v Ljubljani z zaporo  

in preureditvijo mestnega središča v nekaj letih močno povečale in 

izboljšale površine območij za pešce. Čez Ljubljanico so bili zgrajeni 

tudi štirje novi mostovi oziroma brvi, namenjeni pešcem. Na 

območjih za pešce starejše prevaža električno vozilo, t. i. Kavalir.  

Tretja skupina dobrih praks je kakovostnejši in fleksibilnejši javni 

potniški promet, kjer so glavni dosežki uvedba sodobnega elektron-

skega plačilnega sistema - enotne vozovnice Urbana, podaljšanje 

linij mestnega avtobusa (nekaterih tudi do primestnih občin) in 

uvedba prikazovalnikov časa prihodov avtobusov na postajališčih. 

Potniki imajo tako natančnejše, vidnejše in preglednejše informacije 

o prihodu avtobusov 

Pozitivni učinki teh ukrepov so manjši izpusti CO2 zaradi učinkovitih 

sistemov javnega prometa in izposoje javnih koles. Promet v mestu 

je bolj umirjen, zastoji so manjši, prav tako je zmanjšan pritisk na 

parkirišča. Brezplačna uporaba koles je tudi finančno ugodna za 

prebivalce in obiskovalce. Zaprtje središča privablja več turistov in 

obiskovalcev, hkrati je povečana tudi varnost v območjih za pešce. 

Hoja in kolesarjenje vplivata na izboljšanje zdravstvene slike 

občanov. Vse to se izraža v izboljšani kakovosti življenja v mestu. 

 

http://www.bicikelj.si/
http://www.civitasljubljana.si/
http://www.lpp.si/
mailto:mediji@ljubljana.si
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Spletni portal za 

koordinacijo prevozov 

Prevoz.org 
 

 

povezava ponudbe in 
povpraševanja po prevozih 

zmanjševanje porab goriva in 
izpustov 

finančni prihranki uporabnikov 

 
Nosilec 

Skupina študentov računalništva in 
družboslovja  

 
Spletna stran 

www.prevoz.org   
 

Kontakt 
info@prevoz.org    

    
 
 

 

 

Spletna stran Prevoz.org  je bila prvotno namenjena pomoči pri 

koordinaciji prevozov oziroma predhodnemu dogovoru o prevozu 

študentom znotraj Slovenije, vendar jo v ta namen uporabljajo tudi 

drugi, poleg tega je možno usklajevati tudi mednarodne prevoze. 

Največ je ponudnikov prevoza; to so osebe, ki imajo že zagotovljen 

lasten prevoz, a bi radi iz različnih razlogov peljali še koga. Iskalci 

prevoza na drugi strani iščejo prevoz v določen kraj. Namesto 

klasičnega štopanja na Prevoz.org sporočijo, kam se želijo peljati, 

priložijo kontaktne informacije in čakajo na klic nekoga, ki jim lahko 

pomaga. 

Registracija na portalu je brezplačna. Registrirani uporabniki lahko 

dodajo nove objave in pregledujejo obstoječe, poleg tega lahko 

prevoznike tudi ocenjujejo. Kontaktne informacije so zaradi 

varovanja zasebnosti na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Stran 

omogoča tudi oblikovanje skupin prevozov namenjenih ponudnikom 

prevozov, ki se redno vozijo iz/v določeni del mesta. 

Spletni portal Prevoz.org spodbuja v tujini že dobro poznano prakso 

t. i. »carpoolinga« oziroma deljenja osebnega avtomobila. Pozitivni 

učinki so: manj avtomobilov na cesti, manjša poraba goriva in s tem 

nižji izpusti CO2. Deljenje avtomobila prispeva tudi k manjši 

obremenjenosti cest (manj zastojev) in manjšemu pritisku na 

parkirišča. Za posameznike je vožnja z deljenjem avtomobila 

finančno bolj ugodna, saj si delijo stroške za gorivo.  Vzpostavljajo se 

nove družabne vezi. 

Zanimivost: V okviru največje evropske mreže za deljenje prevozov 

carpooling.com, ki združuje uporabnike iz 45 držav in 5.000 krajev, 

so izračunali, da so uporabniki v desetih letih prihranili 725.000 ton 

CO2. 

http://www.prevoz.org/
mailto:info@prevoz.org
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Videokonference 

nadomeščajo službene poti 
 

 

zmanjšanje izpustov za 19 ton 
CO2 na leto 

finančni prihranek  
9.000 evrov na leto 

večja varnost zaposlenih  

 
Nosilec 

Toyota Adria d.o.o., Ljubljana 
http://www.toyota.si/corporate/env

ironment/index.tmex 
 
 

Kontakt 
Toyota Adria d.o.o. 

Brnčičeva 51 
1000 Ljubljana  

Tel: 01 530 50 60 
Faks: 01 530 50 78 

Rok Lampič, rok.lampic@toyota.si   
    
    
 
 

 

 

V podjetju Toyota Adria d.o.o. so uvedli namenski videokonferenčni 

prostor za izvedbo službenih sestankov in drugih srečanj, za katera 

bi bile sicer nujne službene poti. Videokonferenčni prostor je 

prilagojen tako, da omogoča izkušnjo interaktivne prisotnosti oz. 

sobivanja v skupnem prostoru, kar je zelo dobra simulacija skupnih 

sestankov. Prek video konferenčnega sistema si sodelujoči 

izmenjujejo mulitimedijske predstavitve ter različne elektronske 

podatke in datoteke.  

Enkratni strošek nakupa opreme za videokonference je bil 7.000 

evrov. Podjetju se je strošek samo pri izdatkih za gorivo povrnil  

prej kot v enem letu – izračunali so namreč, da zaradi zmanjšanega 

števila službenih poti na leto pri stroških za gorivo prihranijo 9.331 

evrov. Zmanjšanje izpustov CO2 je 19.080 kilogramov letno. 

Opuščanje nekaterih službenih poti prinaša tudi vsaj dva druga 

pozitivna učinka: boljši izkoristek delovnega časa zaposlenih in 

njihovo večjo varnost, saj manj časa preživijo na poti. 

 

http://www.toyota.si/corporate/environment/index.tmex
http://www.toyota.si/corporate/environment/index.tmex
mailto:rok.lampic@toyota.si
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3. Vrednostna veriga lesa 

Slovenija je dežela gozdov, saj ti pokrivajo okrog 60 odstotkov 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. 

Za prednostno področje vrednostna veriga lesa sta bili izbrani naslednji dobri praksi: 

- Center predelave lesa in lesene skeletne hiše DAMAHAUS 

- Center predelave lesa Holzinnovationszentrum Zeltweg 
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Center predelave lesa  

in lesene skeletne hiše 

DAMAHAUS 
 

 

izrablja lokalno surovino  
iz okoliških gozdov 

lesene hiše skladiščijo CO2 

zaposluje lokalno prebivalstvo in 
prispeva k razvoju podeželja 

prispeva k decentralizaciji 
gospodarstva 

 
Nosilec 

DAMAHAUS d.o.o.  

www.dama-haus.si   
 

Kontakt 
DAMAHAUS d.o.o. 

Spodnji Brnik 2 
4207 Cerklje na Gorenjskem 

GSM: 040 213 735  
GSM: 040 626 252   

info@dama-haus.si   
    
    
 
 

 

 

Lesna industrija predstavlja velike možnosti za sonaraven razvoj Slovenije 

in razcvet podeželja. Najprimernejša oblika za oživljanje lesne industrije  

so centri predelave lesa, kjer ob pridobivanju lesa iz gozdov hkrati poteka 

proizvodnja lesnih izdelkov in objektov. Ostanki predelave lesa se na  

koncu smiselno uporabijo za proizvodnjo lesnih kompozitov ali energije.  

S predelavo lesa ne onesnažujemo zraka, zemlje, voda in podtalnice, lesna 

industrija torej sovpada s turistično usmerjenostjo Slovenije, izraženo v 

Strategiji razvoja slovenskega turizma, ki temelji na trajnostnem razvoju. 

V Sloveniji takšen center že obstaja. Podjetje DAMAHAUS d.o.o. ima na 

gozdnatem področju Gorenjske na Štefanji Gori center predelave lesa,  

kjer se iz okoliških gozdov oskrbuje z lesom in ga tam predela v gradbene 

elemente za gradnjo lesenih objektov – skeletnih hiš. Samo ime DAMAHAUS  

izhaja iz začetnic ustanoviteljev, razlog za končnico »haus« pa je v tem, da  

se podjetje pojavlja tudi na nemško govorečih trgih, kjer je lesene skeletne 

gradnje veliko več kot v Sloveniji.  

DAMAHAUS  s svojim programom in sodobno tehnologijo oživlja skeletno 

leseno gradnjo na Slovenskem. Njihovi izdelki so izključno rezultat 

slovenskega znanja. Za načrtovanje lesenih skeletnih konstrukcij 

uporabljajo 3D računalniški program, ki omogoča investitorjem in 

arhitektom svobodo pri oblikovanju objektov. Razrez konstrukcij izvajajo  

z robotsko linijo, ki naredi preizkušene lesne vezi natančno in hitro.  

V centru predelave lesa 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.   

Pri gradnji lesenih hiš podjetje uporablja surovino (les) iz okolja, kjer ta 

nastaja, z energijo iz ostankov predelave lesa pa omogoča energetsko 

samozadostno proizvodnjo. Tako se les z malo energije predela v izdelke z 

najvišjo dodano vrednostjo, ki v desetletjih uporabe ohranjajo CO2. Izpusti 

CO2 pa se znižajo tudi na račun zmanjšanega transporta surovin in delovne 

sile. Predelava in uporaba lesa imata tako večkraten (sinergističen) učinek 

na znižanje izpustov CO2.  

 

http://www.dama-haus.si/
mailto:info@dama-haus.si
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Center predelave lesa 

Holzinnovationszentrum 

Zeltweg 
 

 

omogoča sodelovanje  
vseh segmentov lesne industrije 

spodbuja inovacije 

ustvarja delovna mesta  
na podeželju 

 
 

Nosilec 
HIZ Zeltweg Gmbh; ustanoviteljice 

občine in regionalna podjetja  
 

www.hiz.at     
 

Kontakt 
Holzinnovationszentrum GmbH 

Holzinnovationszentrum 1a 
8740 Zeltweg 

Avstrija 
Tel.: +43 3577 22 225 

 office@hiz.at    
    
    
 
 

 

 

Tipičen primer trajnostnega razvoja podeželja v Avstriji predstavljajo 

t. i.  Centri predelave lesa - Holzinnovationszentri (HIZ).  Samo na 

Štajerskem jih je okoli 30. Da bi ohranili in pospešili razvoj gozdno-

predelovalnih podjetij v regiji je deset občin (Zeltweg, Judenburg, 

Amering, Eppenstein, Obdach, Weißkirchen, St. Wolfgang, Reisstraße, 

Maria Buch-Feistritz und St. Anna a. Lavantegg) skupaj z zasebnimi 

partnerji (podjetja, banke) leta 2001 ustanovilo Center predelave lesa 

v Zeltwegu.   

Center zagotavlja strokovno podporo za projekte, povezane z 

obdelavo in predelavo lesa. Ponuja vso potrebno infrastrukturo  

za sodobno proizvodnjo ter za visokotehnološka raziskovalna in 

razvojna prizadevanja. Cilj centra je podpreti sinergije med 

raziskavami, tehnologijo, proizvodnjo in gospodarstvom ter  

izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja trg predelave lesa.  

V centru poteka celovita predelava lesa: od poseka v gozdu, primarne 

predelave (razrez), proizvodnje lepljencev, oblikovanja, do končnih 

izdelkov. Ostanke predelave in odslužene lesne izdelke porabijo v 

energetske namene. V centru poteka tudi proizvodnja lesno-

obdelovalnih strojev in orodij ter okovja. 

Centri za predelavo lesa prispevajo k zmanjšanju izpustov CO2, saj 

lesni izdelki v desetletjih uporabe skladiščijo CO2.  V primerjavi z 

betonom, jeklom, plastiko, opeko in  aluminijem les nastaja s 

pomočjo sončne energije v procesu fotosinteze in pri tem veže CO2.  

V času uporabe lesnih izdelkov se skladiščenje CO2 še podaljša, zato so 

lesni izdelki najbolj učinkovit ponor ogljika. Obdelava lesa in izdelava 

izdelkov pa je v primerjavi z drugimi materiali energetsko bistveno 

manj potratna. 

Centri predelave lesa ustvarjajo delovna mesta na podeželju in tako 

prispevajo k trajnostnemu razvoju podeželja. Predelava lesa tudi ne 

onesnažuje zraka, vode, tal in podtalnice. 

 

http://www.hiz.at/
mailto:office@hiz.at
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4. 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.   

Za prednostno področje trajnostni razvoj podeželja sta bili izbrani naslednji dobri praksi: 

- Ekološka vas Čadrg 

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

 

 

zmanjšanje izpustov zaradi 
ekološke reje govedi  

izboljšan dohodek prebivalcev 
vasi, boljša  kakovost življenja  

gorsko podeželje ostaja 
ohranjeno 

 

Nosilec 
Vaška skupnost Čadrg  

 
Kontakti 

Ekološka kmetija Pri Križarju,  
Čadrg 21, www.pri-krizarju.si  

 
Ekološka kmetija Pri Kumru,  

Čadrg 7, 031 265 960  
 

Ekološka kmetija Pri Lovrču,  
Čadrg 8, marija.cadrg@gmail.com    

 
Ekološka kmetija Pri Seljanu, 

 Čadrg 20, seljan@siol.net   
 

Kmetija Pri Lokarju,  
Čadrg 22, 041 618 713 

    
    
 
 

 

 

Vas Čadrg so prebivalci poimenovali ekovas, saj so kar štiri od petih 

kmetij ekološke. Ponujajo ekološko mleko in mlečne izdelke (kravji  

sir, sirarska skuta, sirotka) ter imajo svojo lastno znamko, sir Tolminc, 

izdelan v vaški sirarni. Obnovo sirarne je sofinancirala občina Tolmin, 

podporo je nudila tudi Kmetijska svetovalna služba. 

Prehod s konvencionalnega na ekološko kmetovanje je bil za Čadrg 

skoraj samoumeven. Že pred odločitvijo za ekološko kmetovanje je 

vzreja govedi temeljila na tradicionalnih izkušnjah, kar velja tudi za 

oskrbo pašnikov in pridelavo krme za živino. Tudi sir in skuto so 

izdelovali po tradicionalnem postopku.  

Tako so morali zaradi ekološkega kmetovanja prilagoditi le hleve, 

ker morajo imeti živali več prostora in svetlobe, sicer pa so glede 

paše in pridelave krme nadaljevali brez večjih sprememb. Pri 

prehrani živine uporabljajo dodatke, ki jih dovoljujejo smernice za 

ekološko kmetovanje, sicer pa vaški pašniki dajejo zelo kakovostno 

krmo. To se še posebno pozna pri poznopomladanskem siru, 

izdelanem iz mleka, ki ga krave dajo po najsočnejši zgodnji paši. 

Pozimi krmijo govedi s travno silažo, ki tvori dobro polovico vse 

krme, in s senom.  

Prvo leto po vključitvi v nadzor ekološkega kmetovanja so na 

tovrstno gospodarjenje prešle tri kmetije od petih, pozneje se  

jim je pridružila še ena, tako da je Čadrg zdaj po načinu kmetovanja 

skorajda v celoti ekološka vas. S prehodom na ekološko rejo govedi 

na osnovi paše in lastne krme s travnikov, in ne na osnovi tuje ali 

celo uvožene krme, ki ima visok ogljični odtis, so dosegli znižanje 

izpustov. Ker je zaradi ekološkega kmetijstva in z njim povezane 

turistične dejavnosti izboljšan dohodek prebivalcev vasi, je kakovost 

življenja višja, gorsko podeželje pa ostaja ohranjeno.  

 

http://www.pri-krizarju.si/
mailto:marija.cadrg@gmail.com
mailto:seljan@siol.net
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Lokalna ekološka živila  

v rimskih šolah in vrtcih  
 

 

zmanjšanje izpustov zaradi 
lokalno pridelane hrane 

podpora lokalnim ekološkim 
kmetom  

zdrava, sveža živila za vse otroke 
po dostopnih cenah  

osveščanje o okoljskih, 
zdravstvenih in družbenih vplivih 

prehranjevanja 

 

Nosilec 
Mestna občina Rim 

 
www.comune.roma.it 

 
Podrobno o projektu  

na spletni strani Evropske komisije: 
http://ec.europa.eu/environment/g

pp/pdf/news_alert/Issue14_Case_St
udy34_Rome_food.pdf 

 
Kontakt 

Luisa Massimiani,  
luisa.massimiani@comune.roma.it 

 

 

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

Mestna občina Rim se je za uvedbo visoko kakovostne ekološke hrane  

za otroke odločila kljub znižanju državnih finančnih sredstev. Projekt pod 

naslovom Vse za kakovost teče od leta 2001. Mestna občina je bila torej 

pobudnik spremembe na področju prehrane otrok in je uvajanje ekološko 

pridelane hrane tudi podprla - finančno, administrativno in strokovno. 

Mesto Rim je razdeljeno na 11 okrajev, javne vrtce in šole obiskuje skupaj 

140.000 otrok. V vsakem okraju skrbi za šolske kuhinje eno podjetje, ki 

dobavlja hrano vsem šolam na svojem področju. Z njim podpiše pogodbo 

bodisi šola, bodisi mestna administracija. V obeh primerih podjetja delajo 

po standardih, ki jih je določila Mestna občina Rim, tako da je kakovost 

prehrane v vseh kuhinjah na enaki ravni. 

Na začetku je bilo ekološko pridelane hrane premalo. Preskrba se je 

sčasoma povečala in izboljšala. Mestne oblasti ugotavljajo, da je za 

zagotavljanje dobre preskrbe potrebno tesno sodelovanje med podjetji,  

ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in distribucijo ekološke hrane. Rimska 

administracija nadzoruje proces javnih storitev v vseh fazah: dobava hrane, 

skladiščenje živil, priprava, kuhanje in distribucija hrane. Nedoseganje 

standardov kakovosti se kaznuje, pri pogostih kršitvah se pogodba z 

dobaviteljem razveljavi. Poleg odgovornih služb, ki redno izvajajo nadzor  

v šolskih kuhinjah, nadzor izvaja tudi neodvisna prehranska komisija, ki jo 

sestavljajo starši.  

Poleg ekoživil so uvedli še mnoge druge spremembe: funkcionalnejše kuhinje 

in skladišča ter prijetno in estetsko urejene jedilnice. Velik poudarek je na 

svežini živil in načinu priprave hrane. Jedilniki so prilagojeni starostnim 

obdobjem in letnim časom. Za trajnostni razvoj regije je ključna lokalna 

preskrba s sezonskimi živili in ne uvoz hrane od daleč, zato imajo zimski in 

letni jedilnik. 

Mesto Rim želi otroke ozavestiti tudi glede vpliva našega prehranjevanja na 

okolje in ljudi, ki hrano pridelujejo. Z nakupom banan iz pravične trgovine 

že od šolskega leta 2004/05 podpirajo razvojne projekte v državah v 

razvoju. V šolah so dosegli visoko stopnjo ločevanja odpadkov po skupinah 

steklo, kovina, papir, plastika in organski odpadki. Nedotaknjene hrane, ki 

je ne pojedo, ne zavržejo, ampak oddajo organizacijam, ki skrbijo za 

zapuščene mačke in pse.  

http://www.comune.roma.it/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue14_Case_Study34_Rome_food.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue14_Case_Study34_Rome_food.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue14_Case_Study34_Rome_food.pdf
mailto:luisa.massimiani@comune.roma.it
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5. 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 odstotka kmetij in 6,4 odstotki zemljišč v ekopridelavi smo daleč od ciljev nacionalnega akcijskega 

načrta za ekološko kmetijstvo (ANEK), po katerem naj bi do leta 2015 imeli 15 odstotkov ekokmetij in  

20 odstotkov ekozemljišč. Še slabše je glede deleža slovenskih ekoživil na trgu, ki naj bi po ANEK do leta 

2015 dosegel 10 odstotkov. Delež ekoloških živil v celotnem prometu s hrano in pijačo v Sloveniji je leta 

2009 dosegel 1 odstotek, poraba ekoživil pa se povečuje za 10-15 odstotkov letno. Vendar pa domača 

ekološka pridelava pokriva komaj 20 odstotkov potreb slovenskega trga po ekoživilih, kar 80 odstotkov 

ekoživil pa uvozimo. 

Za prednostno področje Ekološko kmetovanje sta bili izbrani naslednji dobri praksi: 

- Šolski ekovrtovi  

- Partnersko ekološko kmetovanje - spletni portal Ekologičen 

 

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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Partnersko ekološko 

kmetovanje –  

spletni portal Ekologičen 
 

 

spodbujanje lokalne pridelave  
in porabe hrane 

zmanjšanje okoljskega odtisa 
hrane 

krepitev lokalne ekonomije 

spodbujanje trajnostnega in 
etičnega potrošništva 

 

Nosilec 
Zavod Ekologičen, Ljubljana  

 
www.ekologicen.si 

www.partnerskokmetijstvo.si   

 
Kontakt 

Zavod Ekologičen 
Štihova 20 

1000 Ljubljana 
Tel: 040 29 77 28 

info@ekologicen.si   

 

 

V projektu sodelujejo spletni portal Ekologičen in 5 partnerskih ekoloških 

kmetij v različnih slovenskih regijah. Projekt spodbuja zainteresirane 

kmetije za partnersko kmetijstvo tako, da vzpostavlja neposredno 

komunikacijo med kmeti in potrošniki.  

Namen projekta oziroma partnerskega kmetovanja je, da potrošnikom 

omogoči neposreden vpliv na to, kaj bodo jedli, kmetom pa omogoči 

stabilen vir prihodka, da se lahko osredotočijo na svoje delo. Poleg tega s 

spodbujanjem ekološke pridelave pomaga k ohranjanju biotske pestrosti, 

zmanjševanju onesnaževanja, odpravljanju industrijskega kmetovanja in 

poziva k odgovornemu ravnanju s kmetijsko zemljo.  

Običajno so udeleženci trije: kmet, jedro skupine in odjemalci. Kmetje 

opravijo vse delo na kmetiji: pripravijo letni obdelovalni načrt, gojijo in 

pobirajo pridelke. Jedro skupine sestavlja 5–12 ljudi, ki vključujejo kmete  

in odjemalce. Jedro skupine skrbi za ustrezno distribucijo hrane, lahko je 

zadolženo tudi za zbiranje plačil, plačilo kmetu, ukvarjanje s pravnimi 

zadevami idr. Dolžnost skupine odjemalcev je finančno podpirati kmetijo  

in poskrbeti, da se vsa hrana porabi. 

Pridelke pobirajo kmetje, odjemalci pa jih enkrat tedensko prevzamejo. 

Distribucija lahko poteka na kmetiji (odjemalci pridejo po zabojček) ali z 

dostavo na določeno lokacijo. Vsaka kmetija si prizadeva pobirati le toliko 

svežih pridelkov, kot je za določeno število odjemalcev tisti dan potrebno. 

Partnersko kmetijstvo rešuje vprašanje financiranja pridelave hrane v 

prihodnosti z edinstvenim financiranjem prek skupnosti. Vizija je ohraniti 

dostop do zemlje in opreme, da bodo imele posamezne skupnosti 

zagotovljeno dobavo zdrave hrane in da bodo pridelovalci lahko 

ekonomsko preživeli. 

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,. Prispeva h krepitvi lokalne 

ekonomije, povezuje mesto s podeželjem in neguje tradicionalno kulturo 

pridelovanja hrane.  

 

http://www.ekologicen.si/
http://www.partnerskokmetijstvo.si/
mailto:info@ekologicen.si
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Šolski ekovrtovi 

 

 

otroci vzpostavijo tesnejši stik  
z naravo in pridelavo hrane  

seznanijo se s pomenom lokalne 
preskrbe in samooskrbe  

z ekološko hrano 

zmanjšanje izpustov z delno 
samooskrbo vrtcev in šol 

finančni prihranki vrtcev in šol 

 

Nosilec 
Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana  

 
www.solskiekovrt.si   

 
Kontakt 

Inštitut za trajnostni razvoj 
Metelkova 6 

Pisarna: Trubarjeva 50  
1000 Ljubljana 

Tel:  01 439 74 60, 01 439 74 65 
GSM:  051368 890 

info@itr.si   

 

 

Trajnostna lokalna potrošnja in proizvodnja sta eden ključnih 

elementov trajnostnega razvoja, pri čemer ima vodilno vlogo hrana. 

V nevladni organizaciji Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) izvajajo 

projekt Šolski ekovrtovi, katerega cilja sta spodbuditi oblikovanje 

šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v 

pouk in vzgojo otrok  ter oblikovanje dejavne mreže šolskih 

ekovrtov, ki bo živela tudi po zaključku projekta. Dolgoročno želi ITR 

zagotoviti tudi uradno podporo delovanju šolskih ekovrtov v okviru 

izobraževalnega sistema. 

Projekt se je začel januarja 2011 in je doživel zelo dober odziv. 

Sodeluje prek 150 šol, vrtcev in dijaških domov. V projekt se lahko 

vključijo vse šole, ki jih zanima tema šolskega ekovrta: tiste, ki želijo 

vrt vzpostaviti ali ga morda že imajo, in tiste, ki jim je zamisel všeč, 

čeprav ta hip še ne vidijo pravih možnosti za uresničitev. 

ITR v projektu nudi konkretno strokovno pomoč in izobraževanje za 

oblikovanje šolskega ekovrta in ekološko vrtnarjenje, kot tudi 

sodelovanje v mreži šol, prek katere so na voljo koristne informacije 

in delitev dragocenih »vrtnarskih« izkušenj med šolami. Projekt s 

pomočjo seminarjev in delavnic omogoča izobraževanje mentorjev 

in izmenjavo izkušenj med člani mreže, predstavitve dela članov 

mreže na javnih prireditvah ipd. Informacije in izobraževalno 

gradivo nudita spletni portal in e-bilten za člane mreže.  

Šolski ekovrt otrokom omogoča, da vzpostavijo tesnejši stik z naravo 

in pridelavo hrane na način, ki omogoča varovanje okolja in narave. 

Otroci se seznanijo s pomenom lokalne preskrbe in samooskrbe z 

ekološko pridelano hrano. Velik pomen šolskih ekovrtov je torej v  

izobraževanju za trajnostni razvoj. Poleg tega  projekt neposredno 

prispeva k zmanjšanju izpustov z delno samooskrbo vrtcev in šol, kar 

prinaša tudi finančne prihranke.  

 

http://www.solskiekovrt.si/
mailto:info@itr.si
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6. 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 osredotoča na zmanjševanje okoljskih vplivov proizvodnih procesov in 

oblikovanje boljših izdelkov. Povečuje potencial podjetij za preoblikovanje okoljskih izzivov v 

gospodarske priložnosti ter prinaša prednosti tudi potrošnikom. 

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

pa sta bili izbrani dve dobri praksi na strateško pomembnih in avtonomnih področjih. 

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

trajnostnega razvoja lahko najdemo 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.  

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 Uredbo o 

zelenem javnem naročanju, ki je pomemben korak na poti do trajnostne proizvodnje in potrošnje za 

celotno državo.  

Za prednostno področje Trajnostna proizvodnja in potrošnja sta bili izbrani dve dobri praksi: 

- Center ponovne uporabe Tuncovec 

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

Tuncovec 
 

 

prispeva k varovanju  
naravnih virov 

prispeva k manjši količini 
odpadkov 

zaposluje težko zaposljive ljudi, 
ustvarja lokalna delovna mesta 

promovira obrtne poklice 
inizobražuje  

 

Nosilec 
EKO - TCE Tehnološki center za 

aplikativno ekologijo 

 
www.eko-tce.eu  

 
Kontakt 

Center ponovne uporabe 
Tuncovec 12  

3250 Rogaška Slatina 
Tel: 03 810 31 09 

orz@siol.net     

 

 

Center ponovne uporabe prevzame, odpelje ter pripravi za ponovno 

uporabo izdelek, ki za nekoga predstavlja odvečno blago, čeprav je še 

funkcionalno uporaben. Gre za  računalniško opremo, pohištvo, 

neuporabne zaloge, različno blago z napako, gospodinjske aparate, igrače, 

športno in otroško opremo, opremo za dom, knjige itd. Prvi tovrstni center 

od leta 2011 obratuje v Rogaški Slatini v Tuncovcu, v sklopu zbirnega centra 

OKP (Javno podjetje za komunalne storitve) Rogaška Slatina. 

Center ponovne uporabe usposablja in zaposluje brezposelne osebe  

iz ranljivih ciljnih skupin, kar prispeva k razvoju socialnega podjetni-štva  

v praksi. Z oddajo opreme v ponovno uporabo je mogoče privarčevati,  

saj Center prevzema rabljeno opremo brezplačno, medtem ko odvoz, 

obdelava in odstranitev stane povprečno 120 evrov/tono. V primeru večjih 

količin opreme, ki se pojavi ob selitvi, obnovi stanovanja in urejanja 

skladišč z mobilno enoto Center poskrbi za odvoz in vključitev v ponovno 

uporabo, kar neposredno prispeva k uresničevanju okoljskih ciljev glede 

zmanjšanja količin odloženih odpadkov. Opremo in izdelke lahko vsak 

posameznik ali vsako podjetje odda v Center ponovne uporabe.  

Obnovljene izdelke in opremo je mogoče kupiti po simboličnih cenah.  

V ta namen je urejena trgovinica z zelenimi cenami, ki vizualno ponazarjajo 

zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi manjše porabe surovin, vode, 

elektrike, transporta, kar pomeni tudi bistveno zmanjšanje izpustov CO2. 

Simbolične cene dajejo možnost razvoja lokalnega podjetništva na področju 

zmanjševanja količin odloženih odpadkov. 

Center ponovne uporabe ima ekonomske, socialne in okoljske učinke, saj 

so v Centru nastala povsem nova delovna mesta, zlasti za težje zaposljive, 

manj je odpadkov, izvaja se ponovna uporaba, s čimer se varujejo naravni 

viri. Center ima pomemben učinek na širšo javnost v okoljskem osveščanju 

in širjenju zavedanja, da je planet omejen z viri in da preprosto ne smemo 

vsega, česar ne potrebujemo več, odvreči med odpadke.   

V prihodnjih treh letih bo v Sloveniji odprlo vrata še sedem centrov 

ponovne uporabe, ki so že vključeni v evropsko mrežo Reuse centrov. 

Lokacije t. i. Reuse centrov bodo v Kranju, Ljubljani, Dolu pri Hrastniku, 

Celju, Velenju, Miklavžu na Dravskem polju ter v Trebnjem. 

 

http://www.eko-tce.eu/
mailto:orz@siol.net
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Program zelenega javnega 

naročanja v mestu Dunaj - 

ÖkoKauf Wien 
 

 

zmanjšanje izpustov mesta  
za 30 .000 ton CO2 letno 

finančni prihranek  
17 milijonov evrov letno 

spodbujanje razvoja eko-trga 

pozitiven zgled za druge občine 

 

Nosilec 
Mesto Dunaj, Avstrija 

 
http://www.wien.gv.at/umweltschutz 

 
Kontakt 

Magistratsabteilung 22 
Umweltschutz - Dienststellenleitung  

1200 Wien, Dresdner Straße 45 
Avstrija  

Tel: +43 1 4000 73440  
Faks: +43 1 4000 9973415 

Eva-Marie Persy,  
eva-maria.persy@wien.gv.at   

 

 

Zeleno javno naročanje so na Dunaju uvedli leta 1998. Cilj projekta  

je prestrukturirati nabavo v mestni upravi v skladu z načeli varovanja 

podnebja in pravili Evropske komisije za nabavo. Z zelenim javnim 

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

prihranek pa vsako leto znaša 17 milijonov evrov. 

Dunaj vsako leto porabi približno 5 milijonov evrov za nakup izdelkov  

in storitev, katerih paleta je zelo široka: od tekstila in detergentov do 

pisarniškega materiala in pohištva, od gradbenega materiala in gradbenih 

storitev do celovitih storitev čiščenja. Kot velik kupec lahko mesto vpliva  

na kakovost in lastnosti izdelkov. Cilj mestne administracije je, da s svojim 

vplivom promovira  nadaljnji razvoj in širšo dostopnost okolju prijaznih 

izdelkov, kar je pozitiven zgled za potrošnike, trgovce na drobno in 

poslovno skupnost na splošno. 

Za spodbujanje okolju prijaznih nabav je v javna naročila in razpise vključen 

katalog/seznam okoljskih meril. Ta zagotavljajo podporo za praktične 

odločitve osebja, ki sodeluje v javnih naročilih. Z upoštevanjem meril 

osebje oceni okoljsko sprejemljivost svojih odločitev brez veliko dodatnega 

dela. Okoljska merila, ki jih pripravijo delovne skupine (trenutno jih je 26, 

npr. razsvetljava, tiskanje in pisarniški material, gradbene storitve, hrana, 

zimska služba, dogodki, pohištvo, vrtci idr...), morajo biti pri javnem 

naročanju upoštevana skupaj s finančno preudarnostjo, zahtevami glede 

kakovosti in glede varnosti zaposlenih ter s praktično uporabnostjo.  

Pri projektu sodelujejo različni oddelki znotraj dunajske administracije. 

Specializirane delovne skupine so odgovorne za pripravo posameznih 

meril, ustanovljeni so bili tudi posvetovalni odbori za pravne zadeve, 

organizacijske zadeve in odnosov z javnostmi. Skupaj na projektu dela  

več kot 200 notranjih sodelavcev in zunanjih strokovnjakov. 

Metode in cilje projekta oglašujejo znotraj uprave mesta Dunaja, med 

poslovno skupnostjo in lokalnim prebivalstvom. Eden pomembnejših  

ciljev projekta je namreč tudi dvig zavesti posameznikov o okolju prijaznih 

alternativah, ki jih lahko izberejo v delovnem in zasebnem življenju.  

Zeleno javno naročanje je tesno povezano z vzpostavljanjem zelene 

ponudbe. Zeleno povpraševanje brez zelene ponudbe nima učinkov, hkrati 

zelena ponudba brez zelenega povpraševanja ni tržno zanimiva. Dunajska 

mestna občina je zato vzpostavila tudi komplementarni program Öko 

Business Plan za izrazito sinergične aktivnosti za skupno doseganje ciljev.  

http://www.wien.gv.at/umweltschutz
mailto:eva-maria.persy@wien.gv.at
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7. Prilagajanje na podnebne spremembe 

Podnebne spremembe zvišujejo temperaturo zemlje in morij ter spreminjajo količino in vzorce padavin, 

zaradi česar lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo vedno hujše naravne katastrofe, povezane z 

vremenom, narašča tudi globalna povprečna višina morske gladine. Te spremembe bodo vplivale na 

preskrbo s hrano, zdravje, gospodarstvo in celovitost ekosistemov. Podnebne spremembe bodo imele 

velike ekonomske in družbene posledice, pri čemer bodo nekatere regije in sektorji utrpeli hujše 

negativne učinke. Ukrepanje glede podnebnih sprememb zahteva dve vrsti odzivanja: na prvem mestu 

zmanjševanje emisije toplogrednih plinov, poleg tega pa moramo ukrepati tako, da se prilagodimo 

neizogibnim posledicam. 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 

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

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

Za prednostno področje Prilagajanje na podnebne spremembe sta bili izbrani naslednji dve dobri praksi: 

- Uspešno ukrepanje ob poplavah leta 2010  

- Program Združenega kraljestva za podporo prilagajanju na podnebne spremembe (UKCIP) 
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Uspešno ukrepanje  

ob poplavah 2010 
 

 

sistem pravočasnega opozarjanja 

zgledna koordinacija 

preprečitev še večje škode 

promocija prostovoljstva 

  

Nosilec 
Uprava RS za zaščito in reševanje  

 
www.sos112.si 

 
Kontakt 

Uprava RS za zaščito in reševanje   
Vojkova cesta 61   

1000 Ljubljana  
Tel: (01) 471 33 22  

Faks: (01) 431 81 19  
urszr@urszr.si     

 

 

Neurje s poplavami je med 17. in 20. septembrom leta 2010 prizadelo 

137 občin. Močne in obsežne padavine so povzročile razlivanja 

vodotokov in poplave skoraj povsod po Sloveniji. Obsežnejše poplave 

so bile na Ljubljanskem barju, v Vipavski dolini, na povodju Krke, v 

spodnjem toku Save in na kraških poljih Notranjskega in Dolenjskega 

krasa. Dogodek se uvršča v vrh ekstremnih poplavnih dogodkov. Na 

ozemlje Slovenije je v 48 urah padlo v povprečju od 170 do 180 mm 

padavin, kar je največja količina v takšnem časovnem obdobju v 

zadnjih 60 letih.   

Prognostične službe Agencije RS za okolje (ARSO) so na bližajoče se 

poplave pravočasno opozorile in poskrbele za sprotno obveščanje in 

seznanjanje s potekom vremenskega in hidrološkega dogajanja ter 

izdajo opozoril. Zaradi pravočasnega opozorila ARSO so se lahko 

prebivalci in sile za zaščito, reševanje in pomoč dobro pripravile na 

ujmo. 39 občin, katerih lastne zaloge niso več zadoščale za učinkovito 

izvajanje protipoplavnih ukrepov, je iz državnih rezerv prejelo 

potrebno zaščitno in reševalno opremo. Dodatno je bilo nabavljenih 

tudi 100.000 protipoplavnih vreč.  

Koordinator ukrepanja je bila Uprava RS za zaščito in reševanje, 

sodelovale so tudi mnoge druge institucije in organizacije: ARSO, 

Gasilska zveza Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Gorska reševalna 

zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi 

slovenije, Podvodna reševalna služba pri Slovenski potapljaški zvezi 

ter številne druge humanitarne in nevladne organizacije. 

V ukrepanju ob nesreči je tako poleg sil za zaščito, reševanje in 

pomoč, organiziranih na lokalni, regionalni in državni ravni (23.503 

pripadnikov), sodelovalo tudi 1.958 pripadnikov Policije in 1.238 

pripadnikov Slovenske vojske.  

Pravočasno in usklajeno ukrepanje je preprečilo nastanek še večje 

materialne in premoženjske škode ter je pomemben zgled za odlično 

delovanje javne uprave in sodelovanje s civilno družbo. Družbeni 

pomen ukrepanja je v promociji prostovoljstva in medsebojne pomoči 

različnih segmentov družbe ob naravnih nesrečah.  

http://www.sos112.si/
mailto:urszr@urszr.si
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Program Združenega 

kraljestva za podporo 

prilagajanju na podnebne 

spremembe (UKCIP) 
 

 

raziskuje 

ozavešča in izobražuje 

svetuje 

zmanjšuje škode 

  

Nosilec 
Inštitut za okoljske spremembe 

Univerza v Oxfordu  
 

www.ukcip.org.uk 
 

Kontakt 
UKCIP 

School of Geography and the 
Environment 

OUCE 
South Parks Road 

Oxford OX1 3QY 
Združeno kraljestvo 

Tel: +44 (0)1865 285717 
Fax: +44 (0)1865 285710 
enquiries@ukcip.org.uk  

 

 

Program UKCIP je učinkovita pomoč pri prilagajanju na posledice 

podnebnih sprememb za vse sektorje gospodarstva in družbe v 

Veliki Britaniji. Ustanovljen je bil leta 1997 z namenom koordinacije 

znanstvenih raziskav s področja podnebnih sprememb in prenosa 

rezultatov v prakso prilagajanja različnih institucij.  

UKCIP deluje na presečišču med znanstvenimi raziskavami, 

oblikovalci politik in drugimi zainteresiranimi deležniki iz javnega in 

zasebnega sektorja. Program sodeluje s podjetji in organizacijami pri 

pripravi ocene vpliva podnebnih sprememb na njihovo delovanje in 

jim nudi orodja in informacije, ki jim pomagajo pri zmanjševanju 

njihovih podnebnih tveganj in prilagoditvi na spremembe podnebja.  

Program UKCIP ima tudi odlično spletišče www.ukcip.org.uk.  

Portal vsebuje številne vsebine od osnovnih začetnih informacij 

(Essentials), ki vsebujejo okvire tveganj pri prilagajanju, lokalnih 

učinkov podnebnih sprememb, poslovnih tveganj ipd. Na voljo so 

koristna orodja (Tools) in metode, kako začeti proces prilagajanja in 

kako ga voditi v različnih sektorjih gospodarstva. Opisani so scenariji 

razvoja podnebja in socioekonomski scenariji razvoja v prihodnosti, 

ki jih moramo upoštevati pri optimizaciji prilagajanja. Na portalu so 

objavljene tudi konkretne študije in primeri dobrih praks v različnih 

regijah Velike Britanije. Med objavljenimi dobrimi praksami so tudi 

take, ki ob prilagajanju hkrati znižujejo izpuste toplogrednih plinov. 

V okviru programa UKCIP so bile izdane številne publikacije, 

namenjene akademski sferi in gospodarstvu. Program izobražuje in 

obvešča javnost ter tako bistveno prispeva k zmanjševanju 

ranljivosti družbe zaradi podnebnih sprememb. To pomeni večjo 

varnost prebivalcev in  zmanjšanje škode zaradi podnebnih 

sprememb.  

Družbeni pomen ukrepanja je v promociji prostovoljstva in 

medsebojne pomoči različnih segmentov družbe ob naravnih 

nesrečah.  

http://www.ukcip.org.uk/
mailto:enquiries@ukcip.org.uk
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8. Seznam kratic 

ANEK: Akcijski načrt za ekološko kmetijstvo 

ARSO: Agencija Republike Slovenije za okolje 

CPL: center predelave lesa 

DOLBS: daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso s solarnim sistemom 

IKT: informacijska in komunikacijska tehnologija 

IRT: Inštitut za trajnostni razvoj 

OVE: obnovljivi viri energije 

UKCIP: United Kingdom Climate Impacts Programme  

UMAR: Urad za makroekonomske analize in razvoj 

UNEP: United Nations Environment Programme 

URE: učinkovita raba energije 

URSZR: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ZFSI: Združenje slovenske fotovoltaične industrije 
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9. Dodatni viri 

Energetika 

(ang) Portal Evropske komisije o energetiki (Renewable Energy): www.ec.europa.eu/energy/   

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za URE in OVE: 

http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/sektor_za_ucinkovito_rabo_in_obnovljive_vire_energije/  

Kazalci okolja v Sloveniji, Agencija RS za okolje: http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=21   

Center za energetsko učinkovitost Jožef Stefan: www.rcp.ijs.si/ceu/    

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah: http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10043.html   

Učinkovita raba energije, Focus društvo: http://www.focus.si/index.php?node=61 

Obnovljivi viri energije, Focus društvo: www.focus.si/ove   

(nem) Sistem ogrevanja v mestu Lienz, Avstrija, www.stadtwaerme-lienz.at 

(ang) Spletni portal z informacijami iz področja obnovljivih virov energije Renewable Energy World:  

http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/solar-energy   

(ang) Izobraževalna neprofitna organizacija Solar Energy International: www.solarenergy.org 

Trajnostna mobilnost 

(ang) Portal Evropske komisije o prometu in mobilnosti: www.ec.europa.eu/transport  

Portal Evropskega tedna mobilnosti: www.tedenmobilnosti.si, (ang) www.mobilityweek.eu  

Brošura Mobiliziraj se – javni prevoz za vse!, Focus društvo za sonaraven razvoj: 

http://www.focus.si/files/Publikacije/mobiliziraj_se_JPP__.brosura_tisk.pdf  

Portal za trajnostno mobilnost na spletni strani Focus društva: http://www.focus.si/index.php?node=17   

Identifikacija stanja javnega potniškega prometa in ukrepov trajnostne mobilnosti v slovenskih občinah, Cipra 

Slovenija: http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/identifikacija-stanja-javnega-potniskega-

prometa-in-ukrepov-trajnostne-mobilnosti-v-slovenskih-obcinah/111111-porocilo.pdf  

Projekt Deliva.si za deljenje prevozov: www.deliva.si  

(ang) Evropska platforma za deljenje prevozov: www.carpooling.com   

(ang) Carpooling na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Carpool 

(ang) Videokonference na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing  

(ang) »The Telepresence Revolution« - poročilo o potencialu telekomunikacijske tehnologije za zmanjšanje 

okoljskih in finančnih stroškov, Carbon Disclosure Project: https://www.cdproject.net/en-

US/WhatWeDo/Pages/telepresence-revolution.aspx  

Vrednostna veriga lesa 

Slovenska gozdno-lesna tehnološka platform: www.sgltp.net   

(ang) Evropska gozdno-lesna tehnološka platform: www.forestplatform.org   

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: www.kgzs.si/gv/gozd   

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo: http://les.bf.uni-lj.si/domov/  

http://www.ec.europa.eu/energy/
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/sektor_za_ucinkovito_rabo_in_obnovljive_vire_energije/
http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=21
http://www.rcp.ijs.si/ceu/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_PRAV10043.html
http://www.focus.si/index.php?node=61
http://www.focus.si/ove
http://www.stadtwaerme-lienz.at/
http://www.renewableenergyworld.com/rea/tech/solar-energy
http://www.solarenergy.org/
http://www.ec.europa.eu/transport
http://www.tedenmobilnosti.si/
http://www.mobilityweek.eu/
http://www.focus.si/files/Publikacije/mobiliziraj_se_JPP__.brosura_tisk.pdf
http://www.focus.si/index.php?node=17
http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/identifikacija-stanja-javnega-potniskega-prometa-in-ukrepov-trajnostne-mobilnosti-v-slovenskih-obcinah/111111-porocilo.pdf
http://www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija/publikacije-1/identifikacija-stanja-javnega-potniskega-prometa-in-ukrepov-trajnostne-mobilnosti-v-slovenskih-obcinah/111111-porocilo.pdf
http://www.deliva.si/
http://www.carpooling.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carpool
http://en.wikipedia.org/wiki/Videoconferencing
https://www.cdproject.net/en-US/WhatWeDo/Pages/telepresence-revolution.aspx
https://www.cdproject.net/en-US/WhatWeDo/Pages/telepresence-revolution.aspx
http://www.sgltp.net/
http://www.forestplatform.org/
http://www.kgzs.si/gv/gozd
http://les.bf.uni-lj.si/domov/
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Prireditev Čar lesa: www.carlesa.si   

(nem) Štajerska lesna mreža: www.holzcluster-steiermark.at   

(nem) Avstrijska gozdno lesna zbornica ProHolz: www.proholz.at   

(nem) Projekt za spodbujanje raba lesa Stolz auf Holz:  www.heiferthaus.at/stolz-auf-holz 

Trajnostni razvoj podeželja 

Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl   

Portal Evropske komisije o razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/index_sl.htm     

Ekološko kmetovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/     

Podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/podezelje/     

Koalicija za trajnostni razvoj podeželja: http://www.itr.si/nvo-portal/mapa/trp_eu_slo    

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije: www.zveza-ekokmet.si    

Triglavski narodni park: www.tnp.si   

Ekološko kmetovanje 

(ang) Portal Evropske komisije o ekološkem kmetijstvu: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl 

 (ang) Portal Evropske komisije o varnosti hrane in zdravju potrošnikov: www.ec.europa.eu/food/   

Ekološko kmetovanje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/ 

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije www.zveza-ekokmet.si   

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu www.kon-cert.si   

(ang) Ekološki center - The Organic Center, portal z informacijami o ekološkem kmetijstvu in hrani,  www.organic-

center.org  

(ang) Britansko združenje za ekološko kmetovanje in certificiranje www.soilassociation.org   

(nem) Portal ekoloških kmetov Avstrije www.bio-austria.at   

Trajnostna proizvodnja in potrošnja 

Stran vodilne pobude Evropa, gospodarna z viri, Evropska komisija: http://ec.europa.eu/resource-efficient-

europe/index_sl.htm    

Sporočilo Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, Evropska komisija: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:SL:PDF   

(ang) Portal o trajnostni proizvodnji in potrošnji, Evropska komisija: 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm   

(ang) Kampanja Evropske komisije Prebujena generacija: www.generationawake.eu   

Projekt Od Zibke do Zibke: www.odzibkedozibke.si, (ang) www.c2cn.eu   

(ang) Koncept Zero Waste, www.med-zerowaste.eu  in  www.zerowaste.org   

(ang) Portal zelenega javnega naročanja, Evropska komisija: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm   

Zelena javna naročila, Ministrstvo RS za finance: 

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/zelena_javna_narocila/   

http://www.carlesa.si/
http://www.holzcluster-steiermark.at/
http://www.proholz.at/
http://www.heiferthaus.at/stolz-auf-holz
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl
http://ec.europa.eu/agriculture/index_sl.htm
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/podezelje/
http://www.itr.si/nvo-portal/mapa/trp_eu_slo
http://www.zveza-ekokmet.si/
http://www.tnp.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sl
http://www.ec.europa.eu/food/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/
http://www.zveza-ekokmet.si/
http://www.kon-cert.si/
http://www.organic-center.org/
http://www.organic-center.org/
http://www.soilassociation.org/
http://www.bio-austria.at/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_sl.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0021:FIN:SL:PDF
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://www.generationawake.eu/
http://www.odzibkedozibke.si/
http://www.c2cn.eu/
http://www.med-zerowaste.eu/
http://www.zerowaste.org/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/zelena_javna_narocila/
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(ang) Projekt Buy Smart  - Zeleno odločanje je modra odločitev, slovenski partner Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.: 

www.buy-smart.info  

Prilagajanje na podnebne spremembe 

Podnebne spremembe in prilagajanje nanje, Agencija RS za okolje: 

http://www.arso.gov.si/podnebne%20spremembe/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/  

Zelena knjiga o prilagajanju vplivom podnebnih sprememb (Evropska komisija, 2007) in Bela knjiga o zmanjšanju 

dovzetnosti Evrope za podnebne spremembe (Evropska komisija, 2009): http://www.evropa.gov.si/si/podnebne-

spremembe/prilagajanje-podnebnim-spremembam/  

Podnebne spremembe in prihodnost Slovenije, Lučka Kajfež Bogataj: http://www.prihodnost-slovenije.si/up-

rs/ps.nsf/krf/61945F3137873F3AC12570BD002FB45A?OpenDocument  

Zgledni ukrepi za varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe, Cipra Slovenija: 

http://www.cipra.org/sl/podnebni-projekti/cc.alps/rezultati/primeri-dobre-prakse/primeri-dobre-prakse  

Literatura iz področja zaščite in reševanja, Uprava RS za zaščito in reševanje:  

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=li1.htm  

Poplave pustošile po Sloveniji, Revija Slovenska vojska: 

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2010/sv10_14.pdf  

Vodnatost rek v letu 2010 največja v 30-letnem obdobju, Pretoki rek v letu 2010, Agencija RS za okolje: 

http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Pretoki%20rek%20v%20letu%202010%20splet.

pdf  

Poplave 17. -21. septembra 2010, Agencija RS za okolje: 

http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/  
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