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•     Naravne omejitve in gospodarska kriza  vitalna potreba po bolj premišljenem 

ravnanju z viri, ki so (še) na voljo.  

•    Okoljski problemi 

•    Učinkovita uporaba virov: vse manj okoljski izziv, vse bolj pogoj za doseganje 

konkurenčnosti podjetij in blaginje prebivalcev s pomočjo razvoja gospodarstva. 

•    EU 2020 in iz nje izhajajoči dokumenti, Časovni načrt za Evropo, gospodarno z  

viri.  

•    Avstrija in Nemčija, sprejem nacionalnih programov za snovno učinkovitost, 

Nemčija: šampioni snovne učinkovitosti na svetu 

 

Motiv za boljše načrtovanje 



Snovna produktivnost 

 



Trendi 

Trend spreminjanja vrednosti produktivnosti dela, energije in 
naravnih virov v Nemčiji 

Trend spreminjanja vrednosti  
produktivnosti dela, energije in  
naravnih virov v Slovenije 

Vir: European Environmental Agency http://www.eea.europa.eu/themes/economy/resource-efficiency/slovenia-2014-resource-efficiency-policies 



Eko inovacije 

• Slovenija v skupini 

„dohitevalk“ na področju 

eko inovacij 

• Trije tipi inovacije: 

• postopne 

• „moteče“ 

• sistemske/radikalne 

Vir predstavitev: Tomoo Machiba, Senior Policy Adviser, OECD, 24. oktober 2011,   

http://cfsd.org.uk/site-pdfs/si11/presentation-pdf/2011-10-24--12-00--Machiba-presn-to-SI11.pdf 



Zapiranje snovnih poti – koncept 
Od zibke do zibke 

http://www.youtube.com/watch?v=4jORau0V62c


Zapiranje snovnih poti – koncept 
Od zibke do zibke 

• okoljska učinkovitosti  

(eco-effectiveness):  

kvalificira 

 

• okoljski izkoristek  

(eco-efficiency):  

kvantificira 



• vrednotenje in prenos primerov dobrih praks;  

• spodbujanje vključevanja deležnikov (podjetja, industrijski 

oblikovalci, arhitekti, prostorski načrtovalci, odločevalci, NVO)  

 mreža 

• akcijski načrt, ki bo predvidel udejanjanje načel koncepta v 

praksi;  

• vzpostavitev dolgoročnega evropskega partnerstva. 

 

Ključni cilji projekta: 

Vzpostavitev mreže Od zibke do zibke 



• Ključni sklopi 

• krepitev ekonomije sklenjenih snovnih poti,  

• okolju prijazno oblikovanje,  

• vrednostna veriga lesa in  

• sklenjena prehranska veriga  

• Vzpostavitev sistema 

• Vključevanje v obstoječe programe 

 

Nacionalni akcijski načrt za 

uresničevanje načel od zibke do zibke 



Pričakovani učinki: 

• izboljšani rezultati in konkurenčnost vključenih podjetij ali  

organizacij 

• sprejemanje načel, ki vodijo k ekonomiji sklenjenih snovnih poti, v 

širši podjetniški skupnosti  

• ugodno okolje za vzpostavitev ekonomije sklenjenih snovnih poti, ki 

ga bodo vzpostavili nosilci odločitev 

• vzpostavljena mreža poklicnih strokovnjakov na področju ekonomije 

sklenjenih snovnih poti 

 Ukrepi: 

• Razvoj programa izobraževanj o ekonomiji sklenjenih snovnih poti  

• Finančna podpora za usposabljanja v podjetjih 

• Krepitev konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetjih  

 

 

1. Vsebinski sklop: Krepitev 

ekonomije sklenjenih snovnih poti 



Pričakovani učinki: 

• Širša mreža vključenih podjetij  

• Mreža poklicnih vaditeljev in svetovalcev za uporabo okolju 

prijaznega oblikovanja 

• Krepitev kreativnih industrij in okolju prijaznega oblikovanja  

 

 Ukrepa: 

• Paket usposabljanj na področju okolju prijaznega oblikovanja  

• Nagrada za okolju prijazno oblikovanje (posebna kategorija v okviru 

BIO, nagrada za študente) 

 

 

2. Vsebinski sklop: Okolju prijazno 

oblikovanje 



Pričakovani učinki: 

• Profesionalizacija in razširitev slovenske vrednostne verige v lesnem 

sektorju  

• Sklenjena snovna pot v lesni industriji 

• Optimizacija surovinskega in energetskega toka 

• Večja mednarodna konkurenčnost in inovacijski potencial zaradi 

novih modelov sodelovanja 

 Ukrepi: 

• Vključitev načel ekonomije sklenjenih snovnih poti v projekte in 

razvojne centre  

• Konzorcij akterjev vrednostne verige lesa 

• Pilotni projekti 

 

 

3. Vsebinski sklop: Vrednostna veriga 

lesa 



Pričakovani učinki: 

• Boljša kakovost hrane in večji prihodki za lokalne proizvajalce hrane 

• Uporaba organskih odpadkov v kmetijstvu in povečan odstotek rabe 

humusa v kmetijstvu 

• Zmanjšan okoljski vpliv proizvodnje in distribucije hrane 

• Boljša osveščenost javnosti glede pomena lokalne 

pridelave/predelave 

• Neodvisna oskrba 

• Povečan delež ekoloških kmetij, večja ozaveščenost   

Ukrep: 

• Izvedba vodilnega projekta 

 

 

4. Vsebinski sklop: Sklenjena 

prehranska veriga 



Na ravni EU: 

• zagotoviti povezavo med strategijo Evropa 2020 in povezanimi 

dokumenti ter viri za financiranje njihovega izvajanja.  

Na ravni države: 

• Zagotoviti spodbudno okolje, k bo zagotavljalo podporo novim 

poslovnim modelom, ki temeljijo na ekološki učinkovitosti, vključujejo 

načela ekoloških inovacij, okolju prijaznega oblikovanja, industrijske 

simbioze, itd.  

Na ravni regij: 

• Prepoznati tiste prednosti, ko bodo pripeljale k ekološko 

učinkovitemu razvoju na ravni regij(e).  

 

Vzpostavitev sistema: Zagotavljanje 

usklajenega delovanja 



Dejavnosti, ki niso osrednji element nacionalnega akcijskega  

načrta, a jih bo mogoče izvesti že v okviru načrtovanih projektov 

drugih pobud oziroma pobudnikov  

• Od odstranjevanja odpadkov do upravljanja snovnih poti 

• Spodbujanje eko inovacij 

• 7. Slovenski forum inovacij 

• Eco Innovera, Ecopol 

• Tekstilna industrija 

• Osredotočeno komuniciranje 

• Novi projekti  

 

Razprava o novi SRS: Čas za spremembe – čas za novo industrijsko politiko? 

Prispevek za razpravo o novi SRS 2013 - 2020 
  

 

Vključevanje v obstoječe programe: 

Krepitev zaželenih pristopov 



Slovenija: država, ki je načrtno vpeljala 

ekonomijo sklenjenih snovnih poti v strateško 
izbrane razvojne modele. 
  

www.odzibkedozibke.si 

www.c2cn.eu 

 

marjana.dermelj@gov.si 

 

Vizija Slovenije 

http://www.odzibkedozibke.si/
http://www.c2cn.eu/

