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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.













Sektor evropske eko industrije raste za 8% na 
leto, leta 2008 je dosegel 2,5% BDP, kar je več, 
kot jeklarska, avtomobilska industrija in 
industrija zdravil skupaj.

- Borut Tavčar, DELO, junij 2012
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V Sloveniji na leto priraste 
9 milijona m3. 

(več kot 4 m3 na prebivalca)

Posekamo le slabo polovico.

Od tega tretjino izvozimo kot hlodovino.





Potencial

V verigi se vrednost lesa od gozda 
do končnega izdelka poveča za 100-krat.

ali več…



Vsakih 100 m3 predelanega lesa 
na leto ustvari eno delovno mesto.

Potencial

Slovenija:

Potencial: 90.000

1985: 37.000 

2010: 14.000 



Strategija razvoja Slovenije 
in strukturni skladi EU 2014-2020

?





7 programov 
zelenega razvojnega preboja

1. Prehranska samooskrba s poudarkom 
na ekološki pridelavi

2. Vrednostna veriga predelave lesa

3. Energetska prenova zgradb

4. Prehod na obnovljive vire energije

5. Posodobitev železniškega omrežja in javnega 
prevoza

6. Učinkovita raba naravnih virov

7. Zeleni turizem



• Usmerjeni so v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize.

• Povezujejo globalne strateške priložnosti z domačimi človeškimi 

in naravnimi viri. 

• Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte. 

• Prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon v mesta in 

na podeželje. 

• Podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev. 

• Ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo 

inovativne rešitve. 

• Podajajo pozitivno vizijo in imajo velik potencial za doseganje visoke stopnje 

družbenega soglasja.



6. Trajnostna proizvodnja in potrošnja

6.01 Zeleni razvojni model občine Šentrupert



Zeleni razvojni model občine Šentrupert in 
7 programov zelenega razvojnega preboja

1. Prehranska samooskrba 
izgradnja rastlinjaka v kompleksu zaporov na Dobu 

2. Vrednostna veriga predelave lesa
lesno predelovalni center Šentrupert

3. Energetska prenova zgradb
energetska prenova in gradbena prenova osnovne šole, 
nizkoenergijski lesen montažni vrtec

4. Prehod na obnovljive vire energije
kotlarna na lesne sekance in kogeneracija na lesno biomaso

5. Trajnostna mobilnost
električni skuterji, polnilnica za električne avtomobile

6. Učinkovita raba naravnih virov
center za ponovno uporabo odpadkov

7. Zeleni turizem
dežela kozolcev




