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Ocena volilnih programov 2011

V okviru Plana B so bili identificirani naslednji 
programi (projekti) za izhod iz krize:
• Prehranska samooskrba s poudarkom na 
zdravi hrani in ekološki pridelavi;
• Vrednostna veriga predelave lesa;
• Energetska prenova javnih in zasebnih zgradb;
• Prehod na obnovljive vire energije;
• Modernizacija železniškega omrežja s 
poudarkom na drugem tiru in primestnih 
povezavah;
• Gospodarnost z viri s poudarkom na snovni 
učinkovitosti.



Priložnost za zeleni razvojni preboj 

Za vseh 6 programov velja:
 prinašajo priložnosti za nova delovna 
mesta
 izhajajo iz slovenskih strateških virov 
in priložnosti
 ponujajo priložnosti za ustvarjanje 
dodane vrednosti in inovacijske preboje
 imajo potencial mobiliziranja celotne 
družbe



Prehranska samooskrba 

Ekološko pridelana hrana doma je:
 ključna za preživetje
 prispeva k ohranitvi enakomerne 
poseljenosti
 učinkovit mehanizem za zmanjšanje 
transporta in energetske potratnosti pri 
proizvodnji in porabi
 prispeva k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti
 najučinkovitejši mehanizem za zaščito 
kmetijskih zemljišč



Vrednostna veriga predelave lesa

Gozdovi pokrivajo 60% Slovenije!
Zato je les naša edina strateško pomembna 
obnovljiva surovina, ki jo ne izkoriščamo dovolj. Les 
je vsestranska surovina, material in gradivo. 
Priložnosti za nova delovna mesta v gozdarstvu, 
lesarstvu, papirništvu in oblikovanju lahko 
izkoristimo z:
• vlaganji v raziskave in razvoj
• razvojnim prestrukturiranjem lesnopredelovalne 
industrije
• ukrepi zelenega naročanja
Gozdovi so izjemnega pomena za biotsko 
raznovrstnost.



Energetska prenova zgradb

 Največja priložnost za povečanje 
učinkovitosti rabe energije
 Zmanjšanje porabe fosilnih goriv
 Dolgoročno zmanjševanje stroškov 
bivanja, izpustov CO2 in vplivov na 
podnebne spremembe
 Priložnosti za delovna mesta (proizvodnja 
gradbenih materialov)
 Toplotno zaščitene stavbe so bolj 
primerne za uporabo obnovljivih virov 
energije



Prehod na obnovljive vire energije

 Termoelektrarne in jedrsko elektrarno 
lahko postopno nadomestimo z 
obnovljivimi viri
 Povečana zanesljivost oskrbe z energijo
 Večja konkurenčnost gospodarstva
 Regionalni razvoj in večje zaposlovanje
 2008: 14,3% delež; cilj 2020: 25% delež



Modernizacija železniškega omrežja

 Ogromno osebnih in tovornih vozil: 
energetska neučinkovitost, obremenitve 
okolja, nizka stopnja prometne varnosti)
 Javni prevoz se zmanjšuje
 Železniška infrastruktura zapostavljena
Javni promet je merilo razvitosti, zato:
mora biti cilj Slovenije vzpostavitev 
kakovostnega, učinkovitega in 
konkurenčnega železniškega prometa. 



Gospodarnost z viri

 V Sloveniji za enoto ustvarjenega BDP v 
primerjavi s povprečjem v EU porabimo 
več naravnih virov. Učinkovita uporaba 
virov ni samo okoljski temveč vse bolj 
tudi osnovni pogoj za doseganje 
konkurenčnosti podjetij, tehnologij, 
gospodarstev in blaginje prebivalcev.
 Bodoči razvoj - manjša poraba virov!



Poti do zelenega razvojnega preboja

 Umestiti programe za zeleni razvojni preboj v  
nosilno razvojno vizijo v slovenski strukturni politiki 
za novo finančno obdobje EU 2014–2020
 Potrditi obstoječa in ustvariti nova strateška 
partnerstva
 Evidentirati ukrepe in nadaljnje korake za podporo 
izvedbi šestih programov zelenega razvojnega 
preboja

Programi so za Slovenijo hkrati pomembni in 
razvojno zanimivi, saj razvojni preboj omogočajo na 
način, ki nas vrača v večje družbeno in okoljsko 
ravnovesje.



Vloga sektorjev slovenske družbe pri 
zelenem razvojnem preboju (1)

Zasebni sektor: Proizvodnja ali trženje izdelkov ali 
storitev v eni od panog zajetih v šestih programih

Javni sektor: Pristojnosti ali delovanje na področjih 
kmetijstva, okolja, infrastrukture, prostora, energije, 
prometa ter na drugih področjih, ki se posredno 
navezujejo na 6 vitalnih programov

Nevladne organizacije: Izobraževanje in ozaveščanje 
na področjih ekologije, ekološkega kmetijstva, 
podnebnih sprememb, trajnostne energetike in 
drugih področij



Vloga sektorjev slovenske družbe pri 
zelenem razvojnem preboju (2)

Raziskovalne ustanove: Razvoj novih 
(zelenih) tehnologij, materialov in storitev

Finančne institucije: Vključenost v podporne 
sheme izvedbe 6 vitalnih programov 
(projektov) zelenega razvojnega preboja

Vplivni posamezni: Pospešitev aktivnosti v 
smeri hitrejšega zagona programov in 
projektov



Vloga sektorjev slovenske družbe pri 
zelenem razvojnem preboju (3)

Druge organizacije in strokovnjaki:
Zavzemanje za hitrejši trajnostni razvoj v 
smeri nizkoogljične družbe

Vsi ljudje dobre volje: Na različne načine 
vključevanje v snovanje in izvajanje 
zelenega razvojnega preboja
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