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Ključni sektorji (Kažipot za učinkovito rabo virov)

PROMET
Cilj: učinkovit sistem
mobilnosti, 1% etnega
zmanjšanja TGP iz
prometa, raba manj in
čistejše tehnologije

HRANA

28% rabe virov,
17% TGP
UKREPI: reforma
CAP, omejitev
odpadne hrane

STAVBE
> 50% virov, 35% TGP,
42% porabe končne
energije

UKREPI: izboljšati
konstrukcijo, upoštevati
življenjski cikel, podpora
podjetjem, priprava
kriterijev, promocija lesa

SLOVENIJA – izhodišča za izboljšanje učinkovitega
upravljanja z viri

IZZIVI - CILJI SRS, DRPI, SIP

Nizka snovna produktivnost
gospodarstva (GDP/DMC):
zaostajanje za EU (SI– 0.96,
EU 27- 1.64 (2010))
•izboljšanje snovne in
energetske učinkovitosti
MSP s pomočjo uvajanja
eko inovacij, energetske
učinkovitosti, obnovljivih
virov energije, okolju
prijaznega oblikovanja

Velik delež investicij/stroškov
podjetij gre v
materiale/surovine
•ustrezen razvoj orodij in
sistem usposabljanja
zaposlenih v MSPjih (z
namenom dviga
usposobljenosti za stalno
uvajanje izboljšav) pa tudi v
javnem sektorju, zaradi
boljšega razumevanja
možnih rešitev in potreb
podjetij.

Ravnanje z odpadki:
•velik delež odpadkov
odlagamo
•odlagamo tudi
biorazgradljive odpadke
•nizek delež in malo
kapacitet za predelavo

Netrajnostni vzorci
proizvodnje in potrošnje.

•spodbude za spreminjanje
vzorcev (zeleno javno
naročanje, eko marjetica,
EMAS)
•podporo SME za pridobitev
certifikatov za ravnanje z
okoljem (EMAS) in za
pridobitev znaka za okolje
(EU Marjetica) za njihove
izdelke. Pomoč pri trženju
novo nastalih produktov
in/ali storitev.
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Prenova okoljskih zahtev za stavbe v ZJN

 avgust 2012: sklep Vlade, naj MKO do 31. 3. 2015 oblikuje trajnostne zahteve
za projektiranje in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče pri javnem
naročanju upoštevati vpliv stavbe v njeni celotni življenjski dobi.
Vprašanja pri pripravi:
-Ali so objavljene okoljske zahteve ustrezne, ali ponujajo realne možnosti za
izvedbo tako naročnikom kot ponudnikom?
-Kje in zakaj so preveč ali premalo zahtevne?
-Pokrivajo vse ključne okoljske vplive stavbe v njeni celotni življenjski dobi?
-So lastnosti gradbenih materialov premalo ali dovolj izpostavljene?
-Kako se okoljske zahteve uporabljajo v praksi, ključne težave in možne rešitve?
-So načini dokazovanja ustrezni, jih naročniki lahko
uporabljajo/razumejo/preverjajo in ponudniki lahko zagotovijo?
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Proces priprave

Medresorska delovna skupina – v usklajevanju morebitne spremembe članstva
oz. organizacija dela

Priprava predloge prenove okoljskih zahtev – prvi osnutek ožja delovna skupina
– potrditev širša
Sledi prenova Uredbe oz. priloge tudi na podlagi usklajenih podlag-dela
medresorske delovne skupine

