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Zakaj zeleno gospodarstvo? 

•    Blaginja ljudi in kakovost življenja in bivanja 

•    V prihodnosti bo le zeleno gospodarstvo konkurenčno gospodarsvo 

 

Naslavljanje pomanjkljivosti prevladujočega ekonomskega modela 

–>  vloga politik in nacionalnih vlad.  

 

 

 

 
 
 

Pomanjkljivosti: 
 

• eksterni stroški se ne upoštevajo v ceni 
• nezadostno zagotavljanje javnih dobrin  
• manjkajoči trgi 
• asimetrično informiranje 
• negotove lastninske pravice 
• ovire konkurenci 

 

 
 

Popravki: 
 

• določanje pravih cen 
• trajno zagotavljanje javnih dobrin 
• plačila za ekosistemske storitve 
• označevanje in certificiranje 
• ureditev lastniških razmerij, delitev koristi 
• pravični trgovinski sporazumi 

 



Zeleno gospodarstvo - koncept  
 

• Visok konsenz na svetovni ravni: 
iskanje zelenih rešitev kot razvojna priložnost 
manj pritiskov na okolje, rast ni linearna z rabo virov     
nova razvojna paradigma (integralno, sinergije) 
 

• Zeleno gospodarstvo povezuje več konceptov  
   zelena rast, krožno gospodarstvo, industrijska simbioza, učinkovita raba 

virov, trajnostni razvoj  

Vsem konceptom skupni trije cilji:  
• učinkovita raba virov in materialov s trajnostno proizvodnjo in potrošnjo,  
• zagotavljanje kvalitetnega delovnega in bivalnega okolja ter  
• varovanje narave in krepitev socialne enakosti. 



Zeleno gospodarstvo - koncept 
 
Primeri nekaterih ključnih konceptov: 
 
OECD: spodbujanje gospodarske rasti,j zagotavljati vire in okoljske storitve, 
naložbe in inovacije: podpirajo trajno rast, nove gospodarske priložnosti  
 
UNEP: blaginja ljudi, socialna pravičnost, zmanjšanje tveganja za okolje, nizkoogljično 
gospodarstvo, ki učinkovito ravna z viri 
 
Ellen MacArthur: krožno gospodarstvo: industrijsko gospodarstvo, ki se nenehno obnavlja, 
/obnova družbenega in naravnega kapitala, premik potrošnja  uporaba) 
 

Usmeritve EU političnega okvira – ključni ukrepi: 
 
 eko-inovacije kot osnovni faktor za omogočanje zelenega gospodarstva; 
 odprto kroženje znanja o zelenih rešitvah; 
 fiskalne reforme kot orodje politik za sistem postavljanja cen, s predpogojem ukinjanja okolju 

škodljivih subvencij; 
 dostop do finančnih virov za vlaganja v zeleno gospodarstvo.  



Potrebne spremembe v politikah, obnašanju in 

upravljanju 

 

Ključno je trajnostno upravljanje z viri (naravnim in 

družbenim kapitalom, naravnimi viri in prostorom). 

 

 

 

Okvir za prehod v zeleno gospodarstvo v 
Sloveniji  

 

Pomembna vloga komunalne oskrbe in komunalnih 

javnih služb 



 

 

komunalne storitve v kontekstu 
prehoda na zeleno  

• Kvalitetna in tehnološko napredna infrastruktura  
– (preprečevanje izgub pitne vode, …) 

• Odpadki in krožno gospodarstvo 
- (sistemi recikliranja in predelave, trženje odpadkov) 

• Nova znanja in inovativne rešitve 
– (izobraževanje, nove spretnosti, zelena  tehnologija) 

• Učinkovita dostopnost do storitev 
– (načrtovanje razvoja mest)  

• Racionalna raba prostora 
– (racionalnost komunalnih sistemov) 

 

 
 

 

 



 

 

komunalne storitve v kontekstu 
prehoda na zeleno 

 

 
 

 

 

• Ekonomska učinkovitost 
– (doseganje minimalne cene za posamezno storitev, …) 

• konkurenčnosti gospodarstva 
-   (omogočanje zmanjševanja stroškov gospodarstvu zaradi izvajanja  

dopolnilnih stiritev na prostih kapacitetah komunalne 
infrastrukture -požarna voda, čiščenje odpadnih vod na ČN,...) 

• Zagotavljanje ponovne uporabe 
– (večkratna raba in socialni moment) 

• Lokalno zagotavljanje sekundarnih in primarnih 
surovin 

 

 

 



Okvirni program prehoda na 
zeleno gospodarstvo 

proces povezovanja znanja ter 
doseganja konsenza glede vizije, da je  

zeleno gospodarstvo strateška 
usmeritev države 

 

Javni posvet o osnutku Okvirnega programa za prehod v zeleno gospodarstvo z 
Akcijskim načrtom za leti 2015-2016 do 1.10.2015:http://www.mop.gov.si/ 



Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo  

koncept in proces 



 Trajnostno upravljanje z viri  

 Zelena rast gospodarstva 

 Spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih in usposabljanje  oseb 

na trgu dela za potrebe zelenega gospodarstva 

 Spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih in storitvah, zeleno javno 

naročanje 

 Zelena proračunska reforma 

 Trajnostni urbani razvoj 

 Dejavnosti javnega sektorja, ki predstavljajo zgled 

 Izobraževanje in usposabljanje za zeleno gospodarstvo 

 Zelene prakse v kmetijstvu in gozdarstvu 

 Podporne aktivnosti 

 
Ključni sklopi prehoda na zeleno in 

komunalne storitve 



Hvala za pozornost! 

http://www.mop.gov.si/ 


