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Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed 

akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim 

parlamentom. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Evropske komisije,Vlade Republike 

Slovenije ali Evropskega parlamenta.



Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

• Evidentiranje

• Izbor 20 dobrih praks 
(15 SLO in 5 EU)

• 12 dogodkov

• 484 udeležencev

• Celovita evalvacija

• Zbornik 2014

• Priporočila













Dobre prakse z močnim socialnim učinkom

Zaposlitveni center eko-socialna kmetija Korenika

• zaposlovanje ranljivih skupin

• zmanjševanje stroškov socialnih programov

• spodbujanje ekološkega kmetijstva v lokalnem okolju

• turizem

• skupnost

Energetsko svetovanje v gospodinjstvih kot ukrep za 
zmanjšanje energetske revščine

• zaposlovanje ranljivih skupin

• prihranki v gospodinjstvih

• zmanjševanje stroškov socialnih programov



Dobre prakse z močnim gospodarskim učinkom

Leseni pasivni vrtec v Preddvoru – Jelovica hiše

• uporaba lesa kot gradbenega materiala za javne stavbe

• kakovostno bivanje in zdravo okolje za otroke

• nizki stroški oskrbe z energijo in vzdrževanja

• priložnost za oživitev gradbenega sektorja

• energijsko pozitiven proizvodni proces

Trajnostna lesena gradnja - poslovna stavba Ekoprodukt

• zmanjšanje porabe energije za ogrevanje

• priznanje Zeleni svinčnik Zbornice za arhitekturo

• promocija dejavnosti podjetja – nizkoenergetska gradnja

• modularnost gradnje

• odstranitev objekta ne obremenjuje okolja

Energetska prenova soseske Planina Kranj

• integralna energetska prenova oskrbe s toploto in stavb

• prihranki v gospodinjstvih

• razvoj poslovnih modelov – energetsko pogodbeništvo

• razvoj izdelkov – kotli



Celoviti trajnostni modeli

Zeleni razvojni model občine Šentrupert

• lokalna samooskrba z energijo in hrano

• lokalna delovna mesta (tudi za zapornike)

• kroženje denarja v lokalnem okolju, 

• zmanjšanje mobilnost 

• zeleni turizem

• kakovost bivanja, prenos v sosednje občine 

Zadruga Jarina – Srce Slovenije

• lokalna samooskrba s hrano

• spodbujanje lokalne kmetijske proizvodnje

• lokalna delovna mesta

• kakovost prehrane v vrtcih in šolah

• zeleni turizem

Prometna strategija občine Ljutomer, uporaba koles mestnih 
redarjev v Ljubljani

• zmanjšanje stroškov za urejanje prometa

• boljša kakovost bivanja v mestu in občini, 

• izboljšanje zdravja prebivalcev in zaustavitev trenda upadanja prebivalstva 

• boljša dostopnost v mestnem središču

• izboljšanje komunikacije z občani

• zmanjšanje stroškov za vzdrževanje voznega parka



Dobre prakse povezovanja

Protipoplavni nasip ob Mislinji

• občina Slovenj Gradec, podjetja v ind. coni Pameče 

• zavarovanje delovnih mest

• zavarovanje naročil

• zavarovanje imetja

Nacionalni program industrijske simbioze

• podjetja iz različnih panog, tradicionalno ločene dejavnosti in 
organizacije iz vseh poslovnih sektorjev

• izboljšanje učinkovitost porabe virov z izmenjavo materialov, 

energije, vode in/ali stranskih proizvodov, s skupno uporabo 

sredstev, logistike in strokovnega znanja

• zmanjšanje količine odpadkov

• zmanjšanje stroškov poslovanja



Ključna spoznanja

Imamo tehnologije, znanje, surovine, pogoje v naravnem in družbenem okolju, 
znamo se povezovati…

• Slovenija ima velik potencial za prehod v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo

• Doseganje ambicioznih energetsko-podnebnih ciljev EU je mogoče 

• Mogoče je ustvarjati številne pomembne sinergijske učinke – prihranke, nova delovna mesta, 
inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varovaje narave in zdravja ljudi, višja kakovost bivanja, 
trajnostno uravnovešenje javnih financ

Dobre prakse je potrebno sistematično namnožiti.



Družbeno soglasje o trajnostni razvojni viziji

Institucionalna ureditev – horizontalnost

Strategija prehoda, ki bo skladna z naravnimi in družbenimi danostmi Slovenije

Podpora vseh resorjev - sinergijski programi in ukrepi 

Celovita zelena proračunska reforma

Priporočila – državna raven



Celovite trajnostne strategije

Izobraževanje (tudi z izmenjavami dobrih praks)

Povezovanje

Izboljšanje usposobljenosti za črpanje razpoložljivih sredstev

Priporočila – regionalna, občinska raven



Celovita presoja učinkovitosti ukrepov v celotnem življenjskem ciklu

Zniževanje emisij ni le etična zaveza, pač pa tudi vitalna gospodarska priložnost


