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Voditelji držav članic EU so se oktobra 2014 dogovorili, da bo EU zmanjšala emisije toplogrednih 

plinov (v nadaljevanju: TGP) za 40 % do leta 2030 glede na leto 1990. 

Slovenija mora v skladu s sprejeto evropsko zakonodajo zmanjšati emisije TGP za 15 % do leta 

2030 glede na emisije, povzročene leta 2005. 

Slovenija bo predvidoma izpolnila zakonodajne cilje zmanjšanja emisij TGP do leta 2020, le emisije 

TGP iz cestnega prometa še vedno naraščajo, kar pomeni tveganje za doseganje dolgoročnih 

ciljev do leta 2030 oziroma 2050. V obdobju 2005–2017 so se emisije TGP v sektorju prometa, 

predvsem na račun cestnega prometa, povečale že za 25,5 %, potniški kilometri v javnem potniškem 

prometu (v nadaljevanju: JPP) pa se še vedno zmanjšujejo. 

Projekt naslavlja investicije v ukrepe za zmanjšanje emisij TGP na področjih:  

 kjer ima Republika Slovenija največje izzive (emisije iz cestnega prometa še vedno 

naraščajo); 

 kjer največji potenciali ostajajo neizkoriščeni (trajnostna gradnja in učinkovita raba 

energije v stavbah in podjetjih, zeleno javno naročanje in zmanjšanje količin odpadne 

hrane); 

 kjer imajo investicije sinergijske učinke na zmanjšanje obremenitev okolja, izboljšanje 

zdravja in kakovosti bivanja ter hkrati spodbujajo nastanek novih delovnih mest; 

 kjer je treba ustrezno usposobiti strokovno in splošno javnost za dolgoročni prehod v 

nizkoogljično družbo (v nadaljevanju: NOD). 

Ker prehod v NOD temelji na zelenem gospodarstvu, je treba okrepiti spodbujanje ukrepov za 

učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter zagotoviti dolgoročno in stalno porabo 

finančnih sredstev, odpraviti sistemsko kadrovsko podhranjenost ter ključne deležnike dodatno 

usposobiti.  

Emisije TGP namreč še naprej naraščajo in trenutno je v ozračju več ogljikovega dioksida kot kadar 

koli v človeški zgodovini. Še huje, zaveze, ki so jih sprejeli na pariškem podnebnem vrhu leta 2015, 

niso zadostne, države pa jih ne izpolnjujejo. A tudi če bi jih, bi to še vedno pomenilo dvig povprečne 

temperature za tri stopinje Celzija. Znanstveniki, združeni v Medvladnem panelu za podnebne 

spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), so medtem jasni: kakršna koli 

otoplitev nad 1, 5 stopinje Celzija pomeni, da bo morje poplavilo obsežne obalne predele, vročinski 

valovi pa bodo še hujši. In če se vrnemo k zgornjim podatkom: Zemlja je že za stopinjo toplejša, kot je 

bila v predindustrijski dobi.  
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1 Razlogi za projekt 

1. Nerazumevanje povezave vsakodnevne človekove dejavnosti s podnebnimi spremembami 

Splošna javnost se zaveda problema podnebnih sprememb, vendar ne v smislu, da so posledica naših 

vsakodnevnih dejavnosti (raba fosilnih goriv za ogrevanje in v prometu).  

Zato s projektom: 

a) ozaveščamo o tem, s katerimi dejanji lahko vsak posameznik pripomore k zmanjšanju 

problema podnebnih sprememb na področju trajnostne mobilnosti, uporabe obnovljivih virov 

energije, zmanjšanja količin odpadne hrane, nakupa okolju prijaznih proizvodov idr., ter 

b) povezujemo, izobražujemo, usposabljamo deležnike za hitrejše in uspešnejše investiranje v 

ukrepe za zmanjšanje emisij TGP.  

 
2. Naraščajoče emisije iz cestnega prometa 

Drugi razlog se nanaša na reševanje največje težave glede emisij TGP – to so naraščajoče emisije iz 

cestnega prometa. Zaradi neustreznega razvoja železniške infrastrukture in medkrajevnega javnega 

avtobusnega prometa (predvsem JPP) se ukrepi na področju prometa ne izvajajo v zadostnem 

obsegu, zato v projektu spodbujamo k aktivni mobilnosti na krajše razdalje (pojdi peš ali s kolesom). 

3. Usmerjanje investicij v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih 

Investicije v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih kot najustreznejša in najcenejša možnost 

zmanjšanja emisij niso izkoriščene niti učinkovito niti celostno. Potenciali prihrankov energije in 

stroškov nakupa energije tako za gospodarstvo kot gospodinjstva ostajajo neizkoriščene. Zato v 

projektu izobražujemo vse ključne deležnike, kar bo omogočilo učinkovitejše izvajanje investicij. 

4. Krepitev zelenega javnega naročanja (ZeJN) 

Zeleno javno naročanje (v nadaljevanju: ZeJN) zaradi kadrovskih razlogov do zdaj ni bilo izvajano v 

ustreznem obsegu, zato v projektu izobražujemo vse javne naročnike (vrtce, šole, bolnice, občinske 

uprave, državno upravo) za učinkovitejše izvajanje javnih naročil in izbiro ponudnikov okolju prijaznih 

storitev in proizvodov. 

5. Zmanjševanje nastajanja odpadne hrane 

Potencial zmanjšanja emisij TGP s preprečevanjem nastajanja odpadne hrane do zdaj niso bile 

sistematično naslovljen (to namreč pomembno vpliva tudi na zmanjšanje rabe naravnih virov in 

odpadkov). 
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2 Cilji projekta 

1. Podpreti učinkovitejše (bolj kakovostno in cenovno ugodnejše) izvajanje investicij v ukrepe 

za zmanjšanje emisij TGP, določenih v strateških dokumentih, ki jih je sprejela Vlada Republike 

Slovenije za doseganje zakonodajnih ciljev Republike Slovenije na področju zmanjšanja emisij 

TGP in deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.  

2. Zmanjšati vrzeli pri izvajanju investicij v ukrepe za zmanjšanje emisij TGP zaradi rabe 

fosilnih goriv: 

a. za ogrevanje v stavbah, kjer so največji potenciali zmanjšanja emisij, kot je raba energije v 

stavbah; 

b. za pogon v cestnem prometu, kjer se emisije še vedno ne zmanjšujejo oziroma še vedno 

naraščajo;  

c. kar bo omogočilo hitrejše in cenejše doseganje cilja zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 

na način, ki bo prispeval k doseganju drugih podnebnih in okoljskih ter sektorskih ciljev, 

med drugim zmanjševanje emisij onesnaževal zraka, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 

energijo kakor tudi rabe naravnih virov (z zmanjšanjem količin zavržene hrane).  

3. Povečati kadrovske zmogljivosti in strokovne kompetence ključnih deležnikov, kar bo 

omogočilo dolgoročno kakovostno pripravo investicij v ukrepe in njihovo izvajanje ter s tem 

prispevalo k zmanjšanju emisij TGP do leta 2030 oziroma k prehodu v NOD.  

4. Povečati ozaveščenost splošne javnosti glede podnebnih sprememb, njihovega blaženja in 

spremembe navad v vsakodnevnem življenju za učinkovitejši, hitrejši prehod v NOD. 

5. Omogočiti mobilizacijo in uporabo drugih dodatnih virov financiranja investicij v ukrepe za 

zmanjšanje emisij TGP. 
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3 Pravne in programske podlage  

Projekt naslavlja izvajanje ukrepov, določenih v teh sprejetih strateških in zakonodajnih podlagah, ter 

prispeva k njim. 

Zmanjšanje emisij TGP: 

 Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom na 

2030 (OP TGP 2020), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije decembra 2014. 

Podrobneje, projekt podpira: 

 doseganje ciljev zmanjšanja emisij Republike Slovenije do leta 2020 in predvsem 

2030; 

 ustrezno opolnomočenje in dolgoročno krepitev zmogljivosti ter izobraževanje za lažji 

prehod v NOD. 

 Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o 

prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 

izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 

5. 6. 2009, str. 136–148). 

Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih: 

 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2017–2020 (AN-URE 2020); 

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) za obdobje 2010–2020; 

 Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS). 

Trajnostna mobilnost: 

 Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 

2030 (ReNPRP30), Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030; 

 Nacionalni program za trajnostno mobilnost 2018–2019; 

 Paket za urbano mobilnost (angl. Urban Mobility Package) s Sporočilom Komisije 

Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij 

»Skupaj h konkurenčni in z viri gospodarni mobilnosti v mestih«; 

 Bela knjiga o prometu – Načrt za enotni evropski prometni prostor – na poti h konkurenčnemu 

in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu; 

 Zelena knjiga o urbani mobilnosti »Za novo kulturo mobilnosti v mestih«. 

Zeleno javno naročanje: 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19). 

Ravnanje z odpadki – odpadna hrana: 

 Direktiva 2008/98/ES o odpadkih (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3–30); 

 Delegirani sklep Komisije 2019/1597 o dopolnitvi Direktive 2008/98/ES v zvezi s skupno 

metodologijo in minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje 

stopenj odpadne hrane (3. 5. 2019); 

 Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, ki ga je 

sprejela Vlada Republike Slovenije junija 2016 (30. 6. 2016). 

Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF): 

 Sklep št. 529/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o pravilih za 

obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z 
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rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom, ter informacijah o ukrepih v zvezi s 

temi dejavnostmi (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 80); 

 Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi 

emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 

gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) 

št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU. 
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4 Splošno o problemu podnebnih sprememb 

Vzroki za podnebne spremembe: 

 presežek TGP v ozračju in sprememba rabe zemljišč (oba sta posledica človekove 

dejavnosti), ki povzročata učinek tople grede; 

 emisije TGP povzroča zgorevanje fosilnih goriv predvsem za: 

o proizvodnjo električne energije in toplote (vključno z zgorevanjem fosilnih goriv za 

ogrevanje, kuhanje idr. v kuriščih v stavbah);  

o pogon (cestni, letalski, ladijski promet);  

o kmetijstvo (živinoreja, gojenje poljščin, gnojenje in skladiščenje gnoja); 

o industrijske procese;  

o gradbeništvo; 

o ravnanje z odpadki; 

 spremembe ekosistemov, predvsem uničenje gozdov in s tem zmanjšane možnosti, da iz 

ozračja izločijo CO2; 

 širjenje živinoreje, ki prispeva velik del metana v ozračje; 

 onesnaževanje ozračja z aerosoli, ki absorbirajo ali odbijajo sončne žarke;  

 učinek pozitivne povratne zanke – npr. zaradi manjše površine morskega ledu oceani vpijejo 

več toplote, kar vodi do nadaljnjega ogrevanja. 

Posledice podnebnih sprememb: 

 povišanje povprečne temperature Zemljinega površja in prizemnega sloja ozračja; 

 pogostejši nekateri ekstremni vremenski pojavi (vročinski valovi, suše in neurja, poplave);   

 okrepljeno izhlapevanje vode; 

 spreminjanje regionalnih padavinskih vzorcev (količina dežja in snega); 

 zmanjšanje površine snežne odeje in posledično zgodnejše taljenje snega; 

 taljenje ledenikov, kopenskih ledenih pokrovov, zmanjševanje zaledenelosti rek in jezer ter 

posledično zmanjševanje količine zamrznjene sladke vode; 

 zmanjševanje površine morskega ledu in odmrzovanje permafrosta;  

 zviševanje morske gladine zaradi taljenja ledenikov in kopenskih ledenih pokrovov ter zaradi 

raztezanja toplejše morske vode; 

 oceani postajajo bolj kisli zaradi segrevanja morske vode in raztapljanja CO2 v njej, kar 

zmanjšuje količino kisika v oceanih. Posledično se raztapljajo lupine nekaterih morskih živali; 

 premikanje rastlinskih pasov in meje rastlinskih višinskih pasov; 

 izguba biotske raznovrstnosti; 

 nove rastlinske in živalske vrste, ki jemljejo prostor starim;  

 velika nevarnost izumrtja vrst; 

 večja pogostost suš, orkanskih vetrov, požarov in izbruhov škodljivcev z vplivom na biotsko 

raznovrstnost; 

 izguba imetja in gospodarska škoda zaradi dviga temperature, morske gladine in ekstremnih 

vremenskih pojavov;  

 izpad kmetijskih pridelkov, pomanjkanje pitne vode, izguba tal; 

 večje število »podnebnih beguncev«; 

 širjenje alergenih vrst rastlin; 

 povečanje tveganja za pojav in širjenje nalezljivih bolezni, ki se širijo z živalmi, in endemičnih 

bolezni, ki jih bodo prinesli migracijski tokovi; 

 ogrožanje zdravja zaradi vročinskih valov, visokih temperatur, nezadostne oskrbe s prehrano, 

pitno vodo in bolezni, povezanih s tem; 
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 zmanjšanje proizvodnje osnovnih živil v številnih najrevnejših regijah sveta; 

 globalna prerazporeditev morskih vrst in zmanjšanje biotske raznovrstnosti morja, kar bo 

imelo vpliv tudi na varnost preskrbe z morsko prehrano; 

 izumrtje nekaterih vrst opraševalcev kmetijskih rastlin, kar bo vplivalo na proizvodnjo sadežev 

in semen; 

 podaljšanje dolžine rastne dobe, kar bo sicer povečalo izbor kmetijskih rastlin, žal pa 

omogočilo tudi nastanek novih, še neznanih rastlinskih bolezni, širjenje tujih invazivnih 

rastlinskih vrst, povečalo potrebe po namakanju, omogočilo zgodnejši razvoj rastlin, to pa bo 

prineslo tveganje za zastoj rasti ob ohladitvah in pozebo, ki ju bodo prinašali naključni vdori 

polarnega zraka; 

 negativni vpliv na gospodarske sektorje. 
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5 Področja in aktivnosti  

5.1 Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v NOD 

Razlog, zakaj je aktivnost potrebna: 

Razvoj novih znanj in kompetenc je zelo pomemben dejavnik v procesu trajnostne preobrazbe in 

prehoda v NOD, kar dokazujejo mednarodna poročila, analize, strategije in dokumenti. Tako 6. člen 

UNFCCC, 10. člen Kjotskega protokola in 12. člen pariškega sporazuma soglasno spodbujajo 

izobraževanje, usposabljanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o podnebnih spremembah. 

Čeprav večina deležnikov razume nujnost ukrepov na področju blaženja podnebnih sprememb in jih 

tudi podpira, večkrat primanjkuje motivacije za dejansko ukrepanje in tudi izvedbene zmogljivosti, kar 

vključuje predvsem pomanjkanje interdisciplinarnega znanja in kompetenc na področjih, ki so ključna 

za izvedbo ukrepov in projektov. Zato je treba razviti celostne in prilagojene programe usposabljanja in 

izobraževanja ter tudi ustrezne mehanizme spremljanja napredka na ključnih področjih. 

Aktivnosti: 

 ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter promocija 

dobrih praks zmanjševanja emisij TGP;  
 vključevanje lokalnih skupnosti v prehod v NOD; 

 v sklopu krepitve zmogljivosti za nastanek nizkoogljične družbe na področju višje- in 

visokošolskega izobraževanja so glavne aktivnosti:  

o analiza slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede vključenosti 

vsebin, ki so pomembne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v NOD; 

o primerjava izbranih visokošolskih programov s programi pomembnejših evropskih 

univerz in raziskovalnih središč ter panevropskih programov, kot je EIT Climate KIC; 

o oblikovanje priporočil višje- in visokošolskim organizacijam za vključevanje tematike 

podnebnih sprememb in nizkoogljične družbe v njihove programe in module; 

o evalvacija neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega učenja odraslih in 

mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v NOD; 

o posodobitev poklicnih standardov in kvalifikacij, ki so podlaga za oblikovanje 

programov strokovnih šol v Sloveniji, glede na vsebine, povezane s podnebnimi 

spremembami in NOD, ter oblikovanje smernic za kompetenco za trajnostni razvoj v 

zvezi s temi temami; 

o izvedba več mednarodnih raziskovalnih taborov in poletnih šol o novih načinih 

prehoda NOD za univerzitetne študente, profesorje in druge deležnike;  

o podpora aktivnostim vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji; 

 krepitev zmogljivosti javne uprave (državnih in lokalnih organov) za prehod v NOD in izvajanje 

participativnih procesov idr. 

 

Aktivnost »ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter 

promocija dobrih praks zmanjševanja emisij TGP«: cilj je povečati ozaveščenost ključnih ciljnih 

skupin in splošne javnosti o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter o državni 

podnebni politiki in ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter s tem pridobiti javno podporo za 

podnebno politiko. Pričakovani rezultati so: 

 informacije o fizikalnem in politično-zakonodajnem ozadju blaženja podnebnih sprememb, 

 20 opisov dobrih praks o izvedenih ukrepih za zmanjšanje emisij TGP,  

 8 kratkih filmov o dobrih praksah in njihovih koristih, 

 8 terenskih ogledov dobrih praks, 
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 multimedijska predstavitev podnebnih sprememb in 40 predavanj o podnebnih spremembah, 

 razstava o podnebnih spremembah in njena postavitev na 25 lokacijah. 

Učinki bodo izboljšana informiranost o problemu podnebnih sprememb, izboljšano prepoznavanje 

ukrepov za njihovo blaženje in okrepljeno izvajanje ukrepov za zmanjšanje emisij TGP. 

Aktivnost »priprava načrta usposabljanja za prehod v NOD in vzpostavitev nacionalne 

kvalifikacijske platforme«: naslavlja problem neizvajanja načrtovanih politik in ukrepov, ki je 

posledica pomanjkanja znanja ali celo volje za uporabo novih tehnologij. Rezultat aktivnosti bosta 

razvit optimalni načrt usposabljanja in vzpostavljena nacionalna kvalifikacijska platforma. 

Aktivnost »priprava, izvedba in spremljanje programov usposabljanja na področjih energetske 

učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelenih tehnologij ter potrditev pridobljenih znanj«: 

obravnava zaznano potrebo po usposabljanju specifičnih ciljnih skupin za boljše izvajanje ukrepov 

OP TGP. Rezultat aktivnosti bo izvedenih 13 načrtov usposabljanj, in sicer o zelenem javnem 

naročanju, energetskem pogodbeništvu, energetski prenovi stavb, energetskem upravljanju javnih 

stavb in industrije, pripravi lokalnih energetskih konceptov ter o nekaterih rešitvah oziroma 

tehnologijah na področju energetske učinkovitosti stavb. Z izvajanjem aktivnosti se bo izboljšalo 

izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije. 

Aktivnost »vključevanje lokalnih skupnosti v prehod v NOD«: cilj je ustrezno usposobiti lokalne 

skupnosti za prispevanje k doseganju ciljev zmanjšanja emisij z izvajanjem skupnostnih projektov na 

področju energije, mobilnosti, lokalnega krožnega gospodarstva ter lokalne preskrbe s hrano. 

Pričakovani rezultati so:  

 izvedba programa podpore občinam pri izvajanju skupnostnih projektov v 15 občinah, 

 izvedena kampanja za promocijo koncepta trajnostnega upravljanja virov skupnosti, 

 8 konkretnih skupnostnih projektov, 

 30 usposobljenih koordinatorjev skupnostnih projektov. 

Učinek aktivnosti bo večja usposobljenost občin za izvajanje skupnostnih projektov, ki lahko prispevajo 

k zmanjšanju emisij TGP. 

Aktivnost »krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo na področju višje- in 

visokošolskega izobraževanja«, glavni cilji so:  

 vključitev novega znanja, povezanega z varstvom okolja, trajnostnim razvojem, emisijami TGP 

in prehodom v NOD, v slovenske višje- in visokošolske organizacije; 

 spodbujati in dvigniti stopnjo vključevanja različnih disciplin za krepitev interdisciplinarnih 

načinov reševanja okoljskih problemov.  

Pričakovani rezultati so: 

 1 analiza veljavnih slovenskih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov glede 

vključenosti vsebin, ki so pomembne za razumevanje podnebnih sprememb in prehoda v 

NOD (analiza bo vključevala tudi analizo potreb višje- in visokošolskih učiteljev, evalvacijo 

izbranih nacionalnih višje- in visokošolskih izobraževalnih programov z vidika analize potreb 

gospodarstva, primerjavo s programi pomembnejših evropskih univerz in raziskovalnih središč 

ter panevropskih programov in evalvacijo neformalnih programov in tečajev ter priložnostnega 

učenja odraslih in mladine na temo podnebnih sprememb in prehoda v NOD); 

 1 priporočila višje- in visokošolskim organizacijam glede relevantnih vsebin za razumevanje 

podnebnih sprememb in prehoda v NOD; 

 izvedba 4 mednarodnih poletnih šol in 4 raziskovalnih taborov (skupno 600 udeležencev); 

 izdaja 8 publikacij s prispevki iz poletnih šol in z raziskovalnih taborov; 

 vključitev 400 novih udeležencev v aktivnosti vseevropske pobude Climate KIC v Sloveniji; 

 objava 32 intervjujev s predavatelji in raziskovalci, ki bodo sodelovali v poletnih šolah in na 

raziskovalnih taborih. 



 

13 

 

Aktivnost »krepitev zmogljivosti javne uprave (nacionalnih in lokalnih organov) za prehod v 

NOD in izvajanje participativnih procesov«: cilj je z delavnicami za javne uslužbence na državni in 

lokalni ravni na področjih podnebnih politik, energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije, 

trajnostne mobilnosti, zelene pisarne idr. prispevati k učinkovitejšemu prehodu v NOD ter povečati 

njihovo zmogljivost za izvajanje zakonodajnih ukrepov za zmanjševanje emisij. Pričakovani rezultati 

so: 

 pripravljene smernice za javne uslužbence za prehod v NOD in izvajanje participativnih 

procesov ter 

 8 izvedenih delavnic za javne uslužbence (skupno 160 udeležencev). 

Vloga posameznika pri blaženju podnebnih sprememb in zlasti zmanjševanju emisij TGP je majhna v 

primerjavi z vlogami vlad ali mednarodnih oblikovalcev politik, vendar vsakdanje prakse posameznikov 

omogočajo ogromen potencial pri prispevanju k blaženju podnebnih sprememb. V ta namen so bile 

oblikovane spodaj navedene aktivnosti. 

Aktivnost »vključevanje mladih odraslih v prostovoljne akcije za blaženje podnebnih 

sprememb«: namen je ozaveščanje mladih posameznikov (v starosti od 16 do 24 let) in mladih družin 

(starih do 40 let) o prostovoljnih akcijah za blaženje podnebnih sprememb. Sprememba navad mladih 

lahko postane trajna in doseže želeno spremembo njihovega vedenja. V ta namen bo zasnovana 

digitalna kampanja s serijo kratkih animacij z uporabo privlačnih fotografij, ki pritegnejo pozornost 

ciljne skupine. Ključna sporočila kampanje bodo temeljila na deplastifikaciji življenja, trajnostni 

mobilnosti in vidiku gospodarske koristi prostovoljnih ukrepov v okviru projektnih področij. 

Aktivnost »serija »hackathonov« na temo blaženja podnebnih sprememb«: »hackathon« je oblika 

miselnega srečanja na določeno temo s ciljem najti inovativne rešitve za znane težave. V okviru 

projekta bo serija hackatonov (3) organizirana tako, da se bo sprožil »brain storming« na temo 

blaženja podnebnih sprememb. Cilj prvega hackathona bo seznaniti udeležence in širšo javnost s 

tematiko, povezati rezultate vključevanja mladih v prostovoljne akcije ter prepoznati možne načine 

nagovarjanja javnosti o tem vprašanju s konkretnimi rešitvami. 

Aktivnost »vključevanje ciljnih skupin na področju energetske učinkovitosti«: cilj je spremeniti 

navade na področju rabe energije posameznikov in organizacij. To bomo poskušali doseči z digitalno 

spletno kampanjo, namenjeno gospodinjstvom in posameznikom, po ustreznih kanalih. Kampanja bo 

neposredno dopolnila ukrepe na področju učinkovite rabe energije v stavbah in področjih ter povečala 

prepoznavnost dejavnosti in rezultatov. 

Aktivnost »prenos dosežkov projekta prek študentov politične ekologije in drugih študentov za 

njihove projekte in razširjenje rezultatov«: vsako leto bodo projektni rezultati predstavljeni 

študentom magistrskega in doktorskega študija. Pričakuje se, da bodo predstavljeni rezultati nudili 

študentom dodatno spodbudo za nadaljnje raziskave. To bi lahko povzročilo širši vpliv projekta. 

Aktivnost »mednarodna konferenca o dosežkih zmanjševanja emisij TGP in pot naprej«: cilj 

aktivnosti bo podati stanje izvajanja ciljne strategije z nacionalnega vidika. Sekundarni cilj bo podati 

mednarodni pogled na razvijajoče se politike in preizkušene metode zmanjševanja emisij TGP. 

Načrtuje se udeležba mednarodno priznanih strokovnjakov na temo blaženja podnebnih sprememb in 

z osredotočenjem na zmanjševanje TGP. 
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.1: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju zmanjševanja emisij TGP 

Kazalniki 
zmanjšanja emisij Način doseganja rezultata ali učinka 

Zmanjšanje 
emisij TGP 

CO2 17.525 t/leto  K zmanjšanju emisij CO2 za 17.525 t/leto bodo prispevale te aktivnosti in podaktivnosti v 
projektu: 

1. Usposabljanje in krepitev zmogljivosti za prehod v NOD 
a) Priprava, izvedba in spremljanje programov usposabljanja na področjih energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelenih tehnologij ter potrditev pridobljenih znanj. 

Ocenjeni potencial za zmanjšanje CO2 temelji na pričakovanju, da bodo predvidene dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja poleg konkretnih projektov pomagale udeležencem pri 
uvajanju ustreznih programov ozaveščanja o energijski učinkovitosti na njihovih delovnih 
mestih in pri delu z lokalnimi skupnostmi. Pričakuje se, da bodo udeleženci, ki bodo uspešno 
zaključili načrtovane dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, sprostili potencial za 
zmanjšanje CO2 v višini 3.915 t CO2/leto. 

2. Zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti med prenovo stavb 
Skupno bo zmanjšanje emisij CO2 na koncu projekta zaradi izvajanja aktivnosti znašalo 509 t 
CO2 na leto. 

Aktivnosti: 
a) Vzpostavitev celovitega sistema za upravljanje kakovosti energetske prenove stavb. 
b) Izvajanje projektov optimizacije delovanja energetskih sistemov (Re-Co). 

Načrtuje se izvajanje pilotnih projektov Re-Co in shema Re-Co.  

c) Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov (LEK). 
Nadgrajeno lokalno energetsko načrtovanje ter strategija ogrevanja in hlajenja bosta dodatno 
znatno prispevala k zmanjšanju emisij CO2.  
 
3. Razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za prenovo stavb v 
stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih 
V skladu z dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) 
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bo prenova stavb zmanjšala emisije CO2, skupno bo zmanjšanje emisij CO2 na koncu projekta 
zaradi izvajanja akcije znašalo 13 kt CO2 na leto. 
a) Priprava finančnega načrta energetske prenove stavb v javnem in zasebnem sektorju za 
obdobje 2020–2030. 

b) Razvoj finančnih instrumentov za spodbujanje investicij v celovite energetske prenove 
stanovanjskih stavb. 
c) Študija o blaženju posledic podnebnih sprememb na stanovanjske stavbe. 
d) Izvedba demonstracijskega projekta inovativnega financiranja celovite prenove 
večstanovanjske stavbe. 
e) Analiza shem financiranja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za MSP in 
podpora pripravi nacionalne sheme, izračuna prihrankov energije ter priglasitve sheme EU. 
 
4. LULUCF: 
a) Strateški načrt za ključne ukrepe in demonstracija izbranih ukrepov v okviru sistema 
monitoringa rabe zemljišč. 
Domneva se, da bo neposredni učinek odstranjevanja 280 ton CO2 dosežen s 13.000 
zasajenimi drevesi na 5 ha v obdobju 2020–2026 ali 40 ton CO2 na leto. Ocenili smo, da se 
bodo v istem obdobju emisije dodatno zmanjšale za 426 ton CO2 ali približno 61 ton CO2 na 
leto, kar se doseže z vzdrževanjem trajnega travinja.  
Domneva se, da 2 % (14 ha letno) travniških površin ne bo spremenjenih v druge rabe 
zemljišč, kot so polja ali naselja, kot vpliv projekta na spremembo vedenja lastnikov zemljišč. 

Poleg tega se pričakuje dodatno znižanje emisij CO2 na podlagi aktivnosti preprečevanja 
nastajanja in zmanjševanja količin odpadne hrane. 

Zmanjšanje emisij 
onesnaževal zraka 

NOx 
(dušikovi 
oksidi) 

41 t/leto 
Razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za prenovo stavb v 
stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih 
V skladu z DSEPS bo prenova stavb zmanjšala emisije, na podlagi aktivnosti  je ocenjeno 
zmanjšanje NOx na 41 t/leto. 
a) Priprava finančnega načrta energetske prenove stavb v javnem in zasebnem sektorju za 
obdobje 2020–2030. 
b) Razvoj finančnih instrumentov za spodbujanje  investicij v  celovite energetske prenove 
stanovanjskih stavb. 
c) Raziskava ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb v stanovanjskem sektorju. 

Zmanjšanje emisij 
onesnaževal zraka 

TSP 97 t/leto Razvoj finančnih instrumentov in aktivacija drugih virov financiranja za prenovo stavb v 
stanovanjskem sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih 
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V skladu z DSEPS bo prenova stavb zmanjšala emisije TSP, na podlagi aktivnosti je ocenjeno 
zmanjšanje TSP 97 t/leto. 
a) Priprava finančnega načrta energetske prenove stavb v javnem in zasebnem sektorju za 
obdobje 2020–2030. 
b) Razvoj finančnih instrumentov za spodbujanje investicij v celovite energetske prenove 
stanovanjskih stavb. 
c) Raziskava ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb v stanovanjskem sektorju. 
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Tabela 5.2: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju prehoda v NOD 

Kazalniki prehoda v NOD Način doseganja rezultata ali učinka 

Usposabljanje in 
krepitev zmogljivosti 
za prehod v NOD 

Število usposabljanj 99 Priprava, izvedba in spremljanje programov usposabljanja na področjih energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelenih tehnologij ter potrditev pridobljenih 
znanj. 
Skupno število usposabljanj iz predvidenih tematik. 

Število udeležencev 
usposabljanja   

870 Priprava, izvedba in spremljanje programov usposabljanja na področjih energetske 
učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelenih tehnologij ter potrditev pridobljenih 
znanj. 
Skupno število udeležencev usposabljanja, ki bodo uspešno opravili zaključni izpit. 

Število udeležencev v 
aktivnostih 

600 Krepitev zmogljivosti za prehod v NOD na področju višje- in visokošolskega 
izobraževanja. 

Pričakovano število udeležencev raziskovalnih taborov (4) in poletnih šol (4), ki se 
bodo organizirali v sklopu akcije. 

Število udeležencev v 
aktivnostih 

160 Krepitev zmogljivosti javne uprave (državnih in lokalnih organov) za prehod v NOD in 
izvajanje participativnih procesov. 

8 izvedenih delavnic na temo prehoda v NOD, skupno 160 udeležencev.  

Vključevanje skupnosti  1.500 Vključevanje lokalnih skupnosti v prehod v NOD. 
Število udeležencev na srečanjih na državni ravni (skupno 600 udeležencev; 8 
srečanj, povprečno 75 udeležencev na srečanje) in na lokalnih delavnicah (900; vsaj 
3 delavnice v 15 občinah s povprečno 20 udeleženci na delavnici). 
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Tabela 5.3: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja 

Kazalniki 
informiranja in ozaveščanja Način doseganja rezultata ali učinka 

Ozaveščanje javnosti 
in razširjanje 
rezultatov 

 
 

Doseg kampanj   300.000 Medijsko delo (PR), razširjanje projektnih rezultatov širši javnosti. Vsota vseh načrtovanih 
dosegov v akciji (na podlagi predloženega medijskega načrta – zajema vse vrste medijev). 

Doseg kampanj 
na družbenih 
medijih  

310.100 
Vključevanje javnosti v projekt: 
a) Vključevanje mladih odraslih v prostovoljne ukrepe za blaženje podnebnih sprememb 
Načrtuje se, da bodo akcije dosegle 150.000 oseb. 
b) CARE4CLIMATE hackathoni 
Hackathon z udeležbo v živo (200 udeležencev).  
c) Vključevanje ciljnih javnosti za energetsko učinkovitost 
Ocenjeni doseg je 150.000; ogledi 9.000, natečaj za kampanjo 400 udeležencev, delitve gradiv 
500 (fotografije/videoposnetki). 

Doseg spletne 
strani 

20.000 
Spletna stran: predvideva se, da bo imela spletna stran projekta doseg na državni ravni 20.000 
ogledov. 

Število 
udeležencev  

250 Aktivno mreženje z drugimi deležniki 
a) Mednarodna konferenca o blaženju podnebnih sprememb 
Ocenjeno število udeležencev na dveh konferencah.  

Število subjektov/ 
posameznikov s 
spremenjenim 
vedenjem 

 

4.000 
Vključevanje javnosti v projekt  
Izhodišče projektne kampanje so raziskave, ki navajajo neskladje med stopnjo ozaveščenosti 
in dejansko spremembo vedenja opredeljenih ciljnih javnosti v Sloveniji. Kljub visoki zavesti se 
zdi, da se navade dejansko ne spreminjajo. Pred začetkom glavne kampanje bo konec leta 
2019 izvedena raziskava. Ta bo izhodišče za merjenje stopnje uspešnosti kampanj v času 
njihovega izvajanja in pozneje.  
Število zajema vse tiste (mladi odrasli, ciljne javnosti za energetsko učinkovitost idr.), ki bodo 
sprejeli kakršno koli zavezo v okviru krovne kampanje – števec bo na spletni strani. 

Informiranje in 
ozaveščanje o 
podnebnih 
spremembah 

Dosežena ciljna 
skupina 
  

20.200 Ozaveščanje o podnebnih spremembah, posledicah za Slovenijo in spodbujanje dobrih praks 
za zmanjšanje emisij TGP. 
Število udeležencev multimedijskih predavanj 1000 (40 predavanj po 25 udeležencev), število 
ogledov kratkih filmov 16.000 (8 kratkih filmov o dobrih praksah), število udeležencev na 
terenskih obiskih dobrih praks 200, število uporabnikov spletne platforme, objav 3000. 
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5.2 Trajnostna mobilnost 

Razlogi, zakaj je aktivnost potrebna: 

 emisije iz cestnega prometa še vedno naraščajo; 

 delež poti, opravljenih z JPP, je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno upadel – v letu 2017 je 

bilo le še 4,3 % poti opravljenih z JPP, 67,5 % pa z osebnim avtomobilom. 

Aktivnosti: 

 izdelava aplikacije »voznoredni iskalnik za JPP«;  

 ozaveščanje in informiranje (priporočila) javnosti, da spremenijo potovalne navade – 

zmanjšajo vsakodnevno uporabo avtomobila in se več vozijo s kolesi ali hodijo peš; 

 ustanovljena bo tudi zagovorniška organizacija pešcev; 

 podpora občinam v kampanji Evropski teden mobilnosti; 

 prenovljene smernice za celostne prometne strategije (CPS). Pripravljene bodo smernice za 

regionalne CPS, tematske smernice za vključevanje javnosti v okviru celostnega prometnega 

načrtovanja;  

 priprava smernic za mobilnostni načrt ob izrednih dogodkih in izobraževanje za izdelovalce 

mobilnostnih načrtov za ustanove. 

Aktivnost »mesta pešcem in kolesarjem«: ciljna skupina kampanj so otroci, mladostniki in mlade 

družine. Cilj kampanj je zmanjšati delež avtomobilskih potovanj na kratke razdalje in posredno 

zmanjšati delež emisij TGP. Preveč kratkih poti se opravi z avtomobilom. V Ljubljani se z avtomobilom 

opravi 14 % potovanj, krajših od enega kilometra, in 40 % poti, krajših od 5 km. V manjših krajih so ti 

deleži pogosto še bolj v prid vožnji z avtomobilom.  

Aktivnost »vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne 

mobilnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti (ETM)«: namen je, da se poveča in poglobi 

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. ETM je glavna priložnost za promocijo trajnostne mobilnosti v 

Sloveniji in širše v Evropi že od leta 2002. Število sodelujočih občin z leti narašča.  

Aktivnost »integriranje JPP«: pripravljeni bodo predlogi za izboljšanje sistema JPP s poudarkom na 

tarifni in upravljavski vključitvi, izboljšanju dostopnosti in informiranosti. Informacije o JPP in drugih 

trajnostnih potovalnih načinih bodo zbrane na spletni platformi, izdelani po vzorcu koncepta mobilnost 

kot storitev – MaaS. Delež poti, opravljenih z JPP, je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno upadel – v 

letu 2017 je bilo le še 4,3 % poti opravljenih z JPP, 67,5 % pa z osebnim avtomobilom. Posledično so 

se emisije TGP zaradi prometa v Sloveniji v letih od 1986 do 2014 povečale kar za 166 %. Cilj je 

povečati delež poti in potniških kilometrov JPP v naslednjih desetih letih na račun deleža poti, 

opravljenih z osebnimi avtomobili.  

Aktivnost »razvoj sistema celostnega prometnega načrtovanja«: na podlagi novih evropskih 

smernic bo pripravljena prenova državnih smernic za celostno prometno načrtovanje (CPS) občin in 

podporne tematske smernice za področja, ki se v Sloveniji kažejo kot posebej zanimiva. Pregledani 

bodo tudi možni viri financiranja občin za pripravo in izvajanje ukrepov, ki so del CPS. 

Aktivnost »upravljanje zelene mestne logistike«: izvedena bosta dva pilotna projekta zelene 

logistike. Na temo upravljanja mestne logistike Ministrstva za Infrastrukturo že pripravlja smernice za 

strateško upravljanje mestne logistike, medtem ko bo v okviru tega projekta izvedena analiza 

mednarodnih projektov in praks uvajanja novih oblik logistike v zakonodajni okvir v državah članicah 

EU. Hkrati bodo predmet analize stanje v Republiki Sloveniji in predlogi za spremembo zakonodaje. 

Potreba po vključevanju okoljskih vsebin v proizvodne procese narašča, del teh pa je tudi zelena 

logistika.  
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Aktivnost »mobilnostni načrti ob večjih gradbenih delih v mestnem središču«: ob napovedi 

preureditve Cafove ulice v Mariboru v skupni prometni prostor (angl. shared space), namenjen 

predvsem kolesarjem in pešcem, so se vzpostavile civilne iniciative proti načrtovani preureditvi. To 

izhaja iz neozaveščenosti in strahu stanovalcev, ki so ga z mikrosimulacijami prometa in meritvami 

emisij v ožji in širši okolici ter z grafičnimi prikazi omilili. Meritve na navedeni ulici bo Univerza v 

Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo izvajala še naprej in na 

podlagi rezultatov pripravila državne smernice za mobilnostne načrte ob izrednih dogodkih (npr. 

zapore cest itd.). 

Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo celovito prenovo Slovenske platforme za trajnostno 

mobilnost (https://sptm.si/) in jo vzdrževalo tako, da bo omogočala tudi interaktivne funkcionalnosti, 

kot je spletni forum za ključne udeležence. Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je podporni 

servis slovenskim občinam, regijam in ustanovam za razširjanje vsebin/informacij/publikacij (npr. 

smernice, navodila, programi, akcijski načrti, priročniki) za različna področja, kot so kolesarjenje, hoja, 

vozlišče P + R, celostno prometno načrtovanje, upravljanje mestne logistike, upravljanje prometa in 

druge teme s področja trajnostne mobilnosti, do ključnih deležnikov, vključenih v načrtovanje, 

odločanje in izvajanje nalog s področja trajnostne mobilnosti.  

 

https://sptm.si/
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.4: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti 

Kazalniki 
za trajnostno mobilnost Način doseganja rezultata ali učinka 

Trajnostna 
mobilnost 

 

Število 
izhodiščnih študij  

4 Temelji kampanj za promocijo aktivne mobilnosti. 

Število izvedenih izhodiščnih študij o tem, kaj vpliva na izbiro načina potovanja in kakšen je 
odnos ljudi do mobilnosti, kakšne so vrednote na tem področju in kateri motivi vodijo izbiro 
vrste potovanja. 

Delež poti na 
trajnostni način   

60 % 
 
(8,9-% 
povečanje 
deleža) 

Menedžment mobilnosti: ciljni delež poti na trajnostni način je 60-% (peš, kolesarjenje, javni 
prevoz, sopotniki) na pilotnem območju – mesto Maribor. Glede na rezultate ankete 
gospodinjstev v Mestni občini Maribor v aprilu 2016 je bil delež opravljenih trajnostnih načinov 
prevoza v delovnem dnevu 55,1-%. Raziskava se bo ponovila aprila 2021. Predvideno je 8,9-
% povečanje deleža poti. 

Delež potniških 
kilometrov z 
javnim prevozom   

4,5 % 

(9,8-% 
povečanje 
deleža) 

Integriranje JPP: zmanjšanje kilometrov osebnih avtomobilov za službene namene bo 
posledično povečalo delež prevoženih kilometrov z javnim prevozom, v državni modalni 
razdelitvi s 4,1 % (2017) na 4,5 % (2026). Odstotek spremembe v primerjavi z izhodiščnim 
stanjem je 9,8 %. 

Priporočila na 
državni ravni  

4 Zelena mestna logistika: priporočila za izvajanje zelene mestne logistike na državni ravni v 
zakonodajnih (prostorsko načrtovanje, promet, varstvo okolja, javna naročila) ali drugih aktih. 

Pilotna projekta  2 Zelena mestna logistika 

Pilotna projekta: zelena mestna logistika.  

Preizkušanje pristopov zelene mestne logistike v izbranih pilotnih območjih. 

Informiranje in 
ozaveščanje ciljnih 
javnosti 

Ozaveščanje 
javnosti in 

Dosežena ciljna 
publika  

200 Izboljšanje načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih: neposredni rezultati akcije bodo 
predvsem izboljšava sistema in izgradnja zbirke podatkov o zmogljivosti in znanju. Obstajajo 
mreže strokovnjakov, ki podpirajo temo in so vključeni na več ravneh. Ocena je, da je v 
dejavnosti in srečanja, povezane z načrtovanjem trajnostne mobilnosti v mestih, trenutno po 
vsej državi vključenih približno 160 strokovnjakov. Načrtujejo se povečanje njihove operativne 
sposobnosti in njihovo aktivnejše vključevanje ter pridobitev dodatnih strokovnjakov. 
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razširjanje rezultatov 

 
Število aktivno 
vključenih 
osnovnošolcev  

5000 
 
(59,1-% 
povečanje) 

Mesta pešcem in kolesarjem: ena od kampanj bo osredotočena na osnovnošolce. 3142 
osnovnošolcev je v letu 2018 aktivno sodelovalo v akcijah za spodbujanje aktivnih potovanj v 
šolo (vir: Aktivno potovanje v šolo – program Aktivno v šolo). Pričakujemo, da se bo ta 
številka v zadnjem letu akcij dvignila na vsaj 5000 letno. 

Vključevanje 
lokalnih skupnosti  

92 
 
(15-% 
povečanje) 

Vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne mobilnosti v 
okviru ETM. V času izvajanja projekta načrtujemo povečanje stopnje udeležbe občin za vsaj 
15 % v primerjavi z letom 2019. 

Število izvedenih 
javnih razpisov  

6 Vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne mobilnosti v 
okviru ETM. Število izvedenih javnih razpisov za občine s Katalogom dobrih praks za 
izvajanje promocijskih aktivnosti v času ETM. 

Število izvedenih 
promocijskih 
aktivnosti  

150 Vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne mobilnosti v 
okviru ETM. Objavljenih bo 6 javnih razpisov za občine (od 2020 do 2025). Pričakuje se, da 
bo do konca projekta v času ETM sofinanciranih najmanj 150 lokalnih promocijskih aktivnosti. 

Število 
informiranih preb. 

 

350.000 

Vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne mobilnosti v 
okviru ETM. Število prebivalcev, ki bodo izpostavljeni sporočilom. 

Število aktivno 
vključenih preb. 

5.000 Vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje promocijskih aktivnosti trajnostne mobilnosti v 
okviru ETM. Število prebivalcev, ki bodo aktivno sodelovali v akcijah (peš, kolesarjenje, javni 
prevoz, P + R itd.) v okviru promocijskih aktivnosti med ETM. 

Obveščanje javnosti 
in razširjanje 
rezultatov s 
Slovensko platformo 
za trajnostno 
mobilnost 

Število obiskov 
platforme  

10.000 Število obiskov platforme za trajnostno mobilnost. 

Število aktivno 
vključenih občin  

30 

 

Število občin, ki aktivno sodelujejo v forumskih razpravah in vsako leto predstavijo najboljše 
prakse v času izvajanja projekta. 

Število smernic, 
objavljenih na 
platformi  

15 Število državnih smernic in drugih dokumentov, objavljenih na platformi. 

Število novičnikov  24 Novičnik poslan ključnim deležnikom. 
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5.3 Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v 

stavbah in podjetjih 

Razlogi, zakaj je aktivnost potrebna: 

 investicije v učinkovito rabo energije v stavbah in podjetjih se ne izvajajo učinkovito: 

– kljub razpoložljivim finančnim sredstvom investicije zaostajajo (predvsem v javnem 

sektorju in večstanovanjskih stavbah); 

– opaziti je slabšo kakovost nekaterih že izvedenih investicij; 

– stroškovno neučinkovitost je mogoče pripisati tudi pomanjkanju ozaveščenosti 

prebivalstva in znanja ključnih deležnikov, vključenih v izvajanju sanacij; 

 večina emisij TGP nastaja pri rabi goriv za ogrevanje stavb, zato je zmanjšanje emisij možno 

doseči z investicijami za izboljšanje toplotnih lastnosti stavb in drugimi ukrepi za učinkovito 

rabo energije ter z zamenjavo fosilnih goriv za ogrevanje z obnovljivimi viri energije; 

 za zmanjšanje emisij TGP v stavbah za vsaj 70 % do leta 2030 glede na leto 2005 je treba 

zagotoviti finančni okvir za izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe končne energije v stavbah 

za 60 % in doseči vsaj 2/3 rabe energije v stavbah iz obnovljivih virov energije. 

Aktivnosti: 

– vzpostavitev celovitega sistema za upravljanje kakovosti energetske prenove;  

– izvajanje projektov optimizacije delovanja energetskih sistemov (Re-Co); 

– nadgradnja lokalnih energetskih konceptov (LEK); 

– razvoj učinkovitih finančnih instrumentov in sprostitev drugih finančnih virov za energetsko 

prenovo stanovanjskih stavb ter spodbujanje energetske učinkovitosti malih in srednje velikih 

podjetij; 

– izvedba demonstracijskega projekta inovativnega financiranja celovite prenove 

večstanovanjske stavbe; 

– odstranjevanje ključnih ovir energetske in celostne prenove stavb gospodinjstev;  

– zagotovitev spodbud za pripravo projektov in prijav na razpise v stanovanjskem sektorju ter 

izvedbo demonstracijskih projektov. 

Aktivnost »vzpostavitev celovitega sistema za upravljanje kakovosti energetske prenove stavb«, 

pripravljeni bodo: 

– analiza kakovosti energetskih prenov stavb javnega sektorja;  

– smernice za upravljanje kakovosti energetske prenove javnih zgradb;  

– priporočila za usposabljanja izvajalcev prenov; 

– platforma za trajnostne in z informacijskih modeliranjem (BIM) podprte celovite energetske 

prenove stavb;  

– zasnova ocenjevalne sheme in sistema za promocijo kakovosti prenov s podeljevanjem 

nagrad. 

Pri prenovah stavb je treba zagotavljati kakovost v skladu z načeli trajnostne gradnje za vse faze 

življenjskega cikla stavbe, vključno z načrtovanjem in izvedbo prenove ter obratovanjem in 

vzdrževanjem. Doseganje visoko zastavljenih ciljev glede učinkov prenov predpostavlja sistematično 

in pregledno delovanje, ki vključuje tudi pripravo jasne in premišljene razvojne strategije, vzpostavitev 

celovitega sistema za zagotavljanje kakovosti in spremljanje napredka, pri čemer je nujno zagotoviti 

sodelovanje vseh ključnih deležnikov. 

Cilji aktivnosti je predvsem pregled kakovosti izvedenih prenov stavb v projektih javnega sektorja, ki 

bo usmerjen v oceno dejanskega doseganja ciljev projekta in opredelitev možnih izboljšav postopkov 

in načinov delovanja, kar bo omogočilo pripravo smernic za obvladovanje kakovosti prenove javnih 

zgradb.  
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S povečanjem zmogljivosti in kompetenc projektne pisarne za energetsko prenovo stavb na področju 

uporabe finančnih instrumentov in zagotavljanja kakovosti prenov. Z vzpostavitvijo vključujočega 

podpornega okolja v obliki smernic, priporočil in postopkov, meril za ocenjevanje ter postopka 

preverjanja ves čas procesa ponuditi sistematični način prenov, ki bodo trajnostne, gospodarsko 

optimizirane ter podprte z informacijskim modeliranjem (BIM). Nadgradnja in povečanje 

prepoznavnosti državnega sistema za označevanje kakovosti gradenj oziroma prenov. Kakovostnejše 

prenove bodo dosegale višje prihranke energije in tako prispevale k hitrejšemu doseganju zastavljenih 

ciljev glede učinkov energetskih prenov stavb.  

Aktivnost »izvajanje projektov optimizacije delovanja energetskih sistemov (Re-Co)«:  

– opravljen pregled stanja in ovir na področju optimizacije delovanja energetskih sistemov v 

obstoječih zgradbah v Sloveniji in metodologija za Re-Co; 

– pripravljen učni načrt za usposabljanje za Re-Co;  

– izvedeni bodo 3 pilotni projekti Re-Co v javnem in storitvenem sektorju s preskušanjem 

metodologije za izvajanja storitve na tipičnih vrstah stavb. Rezultati bodo uporabljeni za 

izboljšanje metodologije in oblikovanje podpornih instrumentov Re-Co. Eden od rezultatov bo 

tudi podporna shema za Re-Co. 

Optimizacija delovanja energetskih sistemov je v praksi močno podcenjen način izrabe potenciala za 

zmanjšanje rabe energije in s tem emisij TGP.  

Jasno opredeljena metodologija bo objektivna podlaga za sistematično optimizacijo sistemov in 

doseganje njihovega učinkovitega delovanja, za učinkovito izvajanje pa je treba zagotoviti ustrezno 

raven znanja upravljavcev stavb in ponudnikov storitev. S spremljanjem ukrepov bi omogočili zgodnjo 

ugotovitev napak in nedoslednosti pri namestitvah ter nastavitvah opreme, prav tako se z uporabo 

pokažejo potrebe po prilagoditvah oziroma optimizaciji nastavitev delovanja sistemov.  

Usposabljanja in motivacija upravljavcev stavb in uporabnikov za pravilno uporabo in upravljanje 

nameščene opreme so dodatni, a pomemben korak, ki znatno poveča prihranke energije. 

Po zaključku projekta bodo optimizacija in ponastavitve energetskih sistemov v stavbah postale širše 

prepoznane in uveljavilo se bo delovanje za povečanje energetske učinkovitosti in doseganje 

prihrankov energije.  

Aktivnost »nadgradnja lokalnih energetskih konceptov (LEK)«, pripravljeni bodo: 

– strategija ogrevanja in hlajenja do leta 2050;  

– akcijski načrt ogrevanja in hlajenja do leta 2030 z ukrepi za trajnostno razogljičenje sektorja;  

– nadgrajena metodologija za pripravo LEK-ov, ki bo predpisala vključujoče/celostno 

načrtovanje;  

– nova podporna orodja za oblikovanje LEK-ov, vključno z državnim toplotnim zemljevidom; 

– demonstracijski projekti priprave LEK-ov z orodji sodobnega načrtovanja za različne tipe 

poselitve; 

– usposabljanja s področja lokalnega energetskega načrtovanja za lokalne energetske agencije 

in občine. 

Lokalni energetski koncept je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne 

energetske politike, ki ima dolgoročen vpliv na prostorski in gospodarski razvoj lokalnih energetskih 

gospodarskih javnih služb, učinkovito rabo energije, uporabo obnovljivih virov energije ter izboljšanje 

kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.  

 

Aktivnost »razvoj trajnostnih kazalnikov za stavbe«: pripravljene bodo nacionalne smernice za 

trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočile nadaljnje zmanjšanje okoljskih 

vplivov in emisij TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo posvetovanja z zainteresiranimi 

stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov, usposabljanja za končne uporabnike ter 

kampanje za ozaveščanje o trajnostni gradnji in za njeno promocijo. Upoštevanje trajnosti pri gradnji 

oziroma prenovi stavb je prepoznano kot pomembno načelo v podnebnih in energetskih strateških 

dokumentih Slovenije in EU. V praksi povečanje energetske učinkovitosti in vključevanje obnovljivih 
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virov energije pri prenovi pogosto ne upoštevata mnogih področij, ki skupaj vplivajo na glavne 

prednostne naloge trajnostne gradnje, npr. emisij TGP za celotni življenjski cikel stavbe, varnosti, 

zdravja in udobja, odpornosti na podnebne spremembe, optimizacije stroškov življenjskega cikla, 

ohranjanja vrednosti gradnje ipd. Neupoštevanje celostnega pogleda na prenovo lahko povzroči višje 

stroške in manjše učinke zmanjšanja emisij TGP. Slovenija še nima priporočil ali meril za trajnostno 

gradnjo, tudi ne postopkov niti ustrezno usposobljenega kadra za izvajanje takšnega sistema. 

Cilji aktivnosti bodo: razvoj državnega sistema trajnostnih kazalnikov za stavbe, ki bo omogočil 

upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti 

javnih) stavb; upoštevanje stališča zainteresiranih strani in pri vzpostavitvi sistema izpeljava 

participativnega postopka s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki, zagotavljanje 

učinkovitega okolja za razvoj sistema na pilotnih projektih ter vzpostavitev potrebnega strokovnega 

okvira za njegovo izvajanje v praksi. 

Po zaključku projekta bo Slovenija z uvedbo meril trajnostne gradnje in pripadajočih kazalnikov 

pridobila pregleden način celovitega vrednotenja vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah 

njihovega življenjskega cikla. V proces oblikovanja sistema bodo vključene vse zainteresirane skupine, 

kar bo vzpostavilo sodelovalno okolje za uravnotežen razvoj kazalnikov. Z usposabljanji se bo povečal 

obseg kompetenc strokovnjakov, s promocijskimi aktivnostmi pa prepoznavnost pomena in vrednot 

trajnostne gradnje tako v strokovni kot širši javnosti. 

Aktivnost »priprava finančnega načrta za investicije v energetske prenove stavb v javnem in 

zasebnem sektorju za obdobje 2020–2030« obravnava izziv zmanjšanja emisij TGP zaradi rabe 

energije v stavbah. Cilj aktivnosti je opredeliti možne vire financiranja energetske prenove javnih in 

večstanovanjskih stavb, oceniti ekonomski potencial energetske prenove javnih stavb s tržnimi 

finančnimi instrumenti ter pripraviti finančni načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020–2030, 

vključno s celovito analizo potreb, stroškov in virov financiranja trajnostne prenove stavb. Rezultati 

aktivnosti so: opredeljen ekonomski potencial financiranja energetske prenove stavb v javnem sektorju 

le s povratnimi viri sredstev, finančni načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020–2030 in 

strokovne podlage za finančni načrt trajnostne prenove stavb do leta 2030. Učinki aktivnosti bodo 

izboljšanje in nadgradnja programa energetske prenove stavb, opredelitev finančnega okvira za 

učinkovito izvajanje programa energetske prenove javnih stavb, alokacija potrebnih finančnih virov za 

načrt energetske prenove stavb za obdobje 2020–2030 in zagon celovite presoje finančnih vidikov 

trajnostne prenove stavb. 

Aktivnost »razvoj finančnih instrumentov za spodbujanje investicij v celovite energetske 

prenove stanovanjskih stavb« obravnava problematiko energetskih prenov v večstanovanjskih 

stavbah. Stanovanjske stavbe predstavljajo največji potencial pri doseganju prihrankov končne rabe 

energije, hkrati pa je prav stanovanjski sektor tisti, kjer je investicijska vrzel največja. Cilj aktivnosti je 

oblikovati dva nova finančna instrumenta, s katerima bi še se dodatno spodbudile investicije v celovito 

energetsko prenovo stanovanjskih stavb. Učinka aktivnosti sta standardizacija procesa uporabe novih 

finančnih instrumentov in usposobljeni deležniki izvajanja novih instrumentov. 

Aktivnost »izvedba demonstracijskega projekta inovativnega financiranja celovite prenove 

večstanovanjske stavbe« naslavlja izvedbene vidike novih finančnih instrumentov, oblikovanih v 

okviru projekta, in potrebo po vzpostavitvi vzorčnega primera celovite energetske prenove 

večstanovanjske stavbe, financirane z oblikovanimi finančnimi instrumenti. Cilj aktivnosti je analizirati 

tveganja in organizacijske vidike izvedbe projektov celovite prenove večstanovanjskih stavb z novimi 

finančnimi instrumenti, pripraviti splošni načrt izvedbe in spremljanja učinkov in kakovosti izvedbe 

prenove ter izvesti demonstracijski projekt. Rezultati aktivnosti so: 

– pripravljen nabor standardne dokumentacije, procesnih shem, metod, orodij in zbirke znanja 

za izvedbo projektov celovite prenove večstanovanjskih stavb, financirane z novimi finančnimi 

instrumenti, ter 

– oblikovanje tehnične in svetovalne podpore investitorjem. 
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Učinka aktivnosti bosta promocija uspešne izvedbe celovite prenove večstanovanjskih stavb, 

financiranih z inovativnimi finančnimi instrumenti, ter vzpostavitev podpornega okolja za pospešeno 

izvedbo tovrstnih projektov. 

Aktivnost »analiza shem financiranja URE in OVE za SMP ter podpora pripravi nacionalne 

sheme, izračuna prihrankov in priglasitve sheme EU« naslavlja problematiko razpršenega, 

nesistematičnega in nezadostnega spodbujanja URE in OVE v podjetjih, ki imajo pomembno vlogo v 

prizadevanjih za prehod v NOD. Podjetja so slabo pripravljena na zahtevne podnebne izzive, ki bodo 

vplivali na okvir njihovega poslovanja, zato je treba uskladiti sheme na Eko skladu, da bodo primerne 

za doseganje večjega števila podjetij in s tem spodbujanje več investicij v URE in OVE. Pri aktivnosti 

sodelujejo Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost s podizvajalci in Eko sklad. Cilji 

aktivnosti so z obširno anketo med podjetji pridobiti potrebne informacije za pripravo takšnih 

mehanizmov, ki bodo ciljno usmerjeni v izboljševanje URE in povečevanje izrabe OVE v podjetjih, 

pregledati spodbude tako v Sloveniji kot tujini ter predelati obstoječe ali pripraviti nove učinkovite 

sheme za podjetja, vključno s priglasitvijo shem. Rezultati aktivnosti so izvedba ankete med podjetji, 

pregled obstoječih shem, metodologij, načinov financiranje ter predlog nove sheme, vključno s prijavo 

sheme kot državne pomoči. Učinek aktivnosti bo povečana dostopnost spodbud podjetjem za URE in 

OVE skozi razpise Eko sklada, ki bodo pripravljeni upoštevaje zahteve glede državnih pomoči, 

intenzivnosti spodbud ter doseganja čim višjih prihrankov energije oziroma zmanjšanja emisij. 

Aktivnost »raziskava ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v stanovanjskih stavbah« 

obravnava obnašanje gospodinjstev glede izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij TGP, ki ni dovolj 

dobro poznano, zato je doseganje predvidenih učinkov ogroženo. Za bolj uspešno usmerjanje 

sredstev v gospodinjstvih in izvajanje drugih ukrepov je ključno dobro poznavanje obnašanja 

gospodinjstev glede izvajanja ukrepov za blaženje podnebnih sprememb glede na ovire (finančne 

narave in druge), ki preprečujejo gospodinjstvom izvedbo ukrepov, kar bo doseženo s pripravo in 

izvedbo ankete v gospodinjstvih. Cilji aktivnosti so izboljšanje poznavanja obnašanja gospodinjstev 

glede pretekle izvedbe ukrepov za energetsko učinkovitost in investicij v obnovljive vire energije, 

opredelitev ovir za izvajanje ukrepov ter zbiranje informacij o možnih načinih odprave ovir. Rezultat 

aktivnosti bo izvedena anketa z analizo rezultatov, ki bo strokovna podlaga za pripravo prihodnjih 

ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v gospodinjstvih, ki bodo bolj prilagojeni dejanskemu stanju 

v gospodinjstvih in bodo imeli zaradi tega večjo verjetnost doseganja potrebnih oziroma pričakovanih 

učinkov. Učinek aktivnosti bo posredni prispevek k zmanjšanju emisij TGP in onesnaževal zraka v 

sektorju gospodinjstva prek bolj uspešnega izvajanja ukrepov URE in OVE. 

Aktivnost »posvetovalni proces v podporo pripravi načrta trajnostne prenove stavb za obdobje 

2020–2030« obravnava trajnostno prenovo stavb v primerjavi z energetsko prenovo stavb. Trajnostna 

prenova namreč prinaša še več dodatnih koristi, zlasti:  

– izboljšanje snovne učinkovitosti, ki je med pomembnejšimi elementi krožnega gospodarstva; 

– zmanjšanje emisij TGP iz proizvodnje materialov oziroma izdelkov; 

– zmanjšanje tudi drugih negativnih okoljskih vplivov; 

– prispevek k zmanjšanju tveganj zaradi izboljšav požarne varnosti, potresne varnosti oziroma 

stabilnosti; 

– prispevek k zmanjšanju stroškov prenove stavb v življenjski dobi stavb ter  

– prispevek k izboljšanju kakovosti bivanja.  

Sedanje sheme finančnih spodbud se osredotočajo samo na energetsko prenovo. Zato je nujen širok 

proces sodelovanja deležnikov za načrtovanje sredstev za trajnostno prenovo stavb in načrtovanje 

spodbujanja izvedbe trajnostne prenove stavb. Naloga je namenjena organizaciji posvetovalnega 

procesa v podporo pripravi načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020–2030, in 

sicer v prvi fazi organizacije procesa.  

Glavna ovira prehoda od energetske k trajnostni prenovi stavb je razpoložljivost sredstev. V primerjavi 

z energetsko prenovo trajnostna prenova ne generira finančnih tokov. Dodatno, povečanje vrednosti 
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nepremičnin na trgu ni prepoznano. Poleg tega za zdaj v te namene še ni finančnih spodbud iz 

državnih virov sredstev ali evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

Cilj je zasnova posvetovalnega procesa v podporo pripravi načrta financiranja trajnostne prenove 

stavb za obdobje 2020–2030 in njegovemu izvajanju. Ključni cilj posvetovalnega procesa pa je 

podpora oblikovanju in vzpostavitvi organizacijske strukture na državni in lokalni ravni za izvedbo 

načrta financiranja. V celotnem času izvajanja projekta bo posvetovalni proces podpiral vzpostavitev 

organizacijske strukture oziroma oblikovanje platforme za nove rešitve. 

Rezultati aktivnosti: 

– analiza ovir pri odločanju različnih ciljnih skupin za trajnostno prenovo stavb; 

– zasnova posvetovalnega procesa v podporo načrtu financiranja trajnostne prenove stavb za 

obdobje 2020–2030; 

– zasnova organizacijske strukture, ki vključuje dve posvetovalni telesi, za pospešitev izvajanja 

aktivnosti trajnostne prenove stavb na državni in lokalni ravni; 

– izvedba 15 delavnic v podporo vzpostavitvi organizacijske strukture; 

– podpora delovanju navedenih posvetovalnih teles. 

Pričakovano je, da bo posvetovalni proces podpiral vzpostavitev organizacijske strukture na državni in 

lokalni ravni, ki bo pospeševala izvajanje načrta trajnostne prenove stavb, in sicer: 

– spremembo obstoječih sistemskih, finančnih, političnih, normativnih pogojev; oblikovanje 

preferenc; usklajevanje aktivnosti v podporo zlasti prenovi večstanovanjskih stavb in trajnostni 

prenovi stavb; 

– pripravo celovitih rešitev z upoštevanjem okolja in drugih posebnosti. Aktivnost bo prispevala k 

večji usklajenosti načrta financiranja trajnostne prenove stavb za obdobje 2020–2030. 

Aktivnost bo posredno prispevala tudi k večjemu obsegu trajnostne prenove stavb. S trajnostno 

gradnjo se zaradi boljše snovne učinkovitosti in vgradnje okolju prijaznejših materialov zmanjšajo v 

materialih vgrajene emisije TGP, obenem pa se s takšno gradnjo zmanjšajo tudi drugi negativni 

okoljski vplivi. 
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.5: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih 

Kazalniki 
učinkovite rabe energije 

 

Način doseganja rezultata ali učinka 

Učinkovita 
raba energije 

Zmanjšana 
poraba 
energije 

36.465.000 
kWh/leto 

K zmanjšanju porabe energije za 36.465.000 kWh/leto bodo prispevale te aktivnosti in podaktivnosti v 
projektu: 

1. Izobraževanje in krepitev zmogljivosti za prehod v NOD 
a) Izobraževanja s področja energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in zelene energetske 
tehnologije. 
Ocenjeni potencial za zmanjšanje porabe energije temelji na pričakovanju, da bodo predvidene dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja poleg konkretnih projektov pomagale udeležencem pri uvajanju ustreznih 
programov ozaveščanja o energijski učinkovitosti na njihovih delovnih mestih in pri delu z lokalnimi 
skupnostmi.  
Pričakuje se, da bo vsak udeleženec, ki bo uspešno zaključil načrtovane dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja, sprostil zmogljivosti za zmanjšanje porabe energije v višini 15 MWh na leto (870 
udeležencev x 15MWh/leto = 13.050 MWh/leto). 
 
2. Zagotavljanje kakovosti in izboljšanje učinkovitosti prenove stavb 
Skupno bo znižanje porabe energije na koncu projekta zaradi izvajanja ukrepa znašalo 1,4 GWh na leto. 
a) Vzpostavitev celovitega sistema za upravljanje kakovosti energetske prenove javnih stavb. 
b) Projekti za optimizacijo delovanja energetskih sistemov v stavbah (RE-CO). 
Načrtujeta se izvajanje pilotnih projektov Re-Co in shema Re-Co.  

c) Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov (LEK) 
Nadgrajeno lokalno energetsko načrtovanje ter strategija ogrevanja in hlajenja bosta dodatno prispevala k 
zmanjšanju porabe energije.  
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3. Razvoj finančnih instrumentov in sprostitev drugih virov financiranja za prenovo stavb v stanovanjskem 
sektorju in energetsko učinkovitost v zasebnih podjetjih 
Skupno bo zmanjšanje porabe energije na koncu projekta zaradi izvajanja akcije znašalo 22 GWh na leto. 
 
a) Načrt financiranja za energetsko prenovo stavb v javnem in zasebnem sektorju v obdobju 2020–2030 
b) Razvoj finančnih instrumentov za sprostitev investicij v celostno energetsko prenovo stanovanjskih 
stavb 
c) Raziskava ukrepov za blaženje podnebnih sprememb v stanovanjskih stavbah 
d) Demonstracijski projekt celovite energetske prenove večstanovanjske stavbe z uporabo novih finančnih 
instrumentov 
Demonstracijski projekt bo zmanjšal porabo energije za 169 MWh/leto. 
e) Razvoj instrumentov za spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov za energetske ukrepe 
v industriji in MSP 
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5.4 Preprečevanje nastajanja odpadne hrane 

Razlogi, zakaj je aktivnost potrebna: 

– na svetu se letno zavrže kar tretjina vse pridelane hrane;  

– po podatkih Statističnega urada RS (SURS) smo v državi leta 2017 zavrgli 132 tisoč ton 

(oziroma 67 kg/prebivalca) odpadkov, ki bi lahko vsebovali odpadno hrano; 

– polovica odpadne hrane nastane v gospodinjstvih, druga polovica v proizvodnji in predelavi 

hrane; 

– poleg družbenega in gospodarskega vidika je pomemben tudi okoljski vidik ravnanja z 

odpadno hrano;  

– zmanjševanje količine odložene odpadne hrane neposredno prispeva k zmanjševanju emisij 

TGP;  

– po podatkih EU naj bi odpadna hrana v Evropi povzročila 7 % vseh emisij TPG. 

Aktivnosti: 

Podrobnejša metodologija določanja količin odpadne hrane še ni bila izdelana, zato bo v sklopu 

projekta izdelana metodologija za izvedbo sortirne analize bioloških komunalnih odpadkov s 

poudarkom na količinah odpadne hrane. Izvedeni bosta dve primerjalni sortirni analizi (leta 2020 

in 2025), s katerima bo za 19 občin oziroma 500.000 prebivalcev Slovenije ocenjena količina odpadne 

hrane. 

Organizirane bodo tudi ozaveščevalne kampanje o zmanjšanju in preprečevanju količin odpadne 

hrane za različne deležnike v času izvajanja projekta. Namenjene bodo: 

 gospodinjstvom;  

 javnim ustanovam (bolnišnice, vrtci, šole, domovi za starejše); 

 izvajalcem gostinske dejavnosti (restavracije, hoteli, priprava in dostava hrane); 

 izvajalcem obvezne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov in 

 občinam. 

Cilj vseh ozaveščevalnih kampanj je zavedanje, koliko (še užitne) hrane kot posamezniki zavržemo in 

katere navade so tiste, ki privedejo do tega, da s hrano ravnamo nepremišljeno. Za vsako skupino 

deležnikov bodo pripravljeni napotki in navodila, kako zmanjšati količino odpadne hrane. Kampanje 

bodo izvedene digitalno in v obliki tiskovin s povezovanjem z drugimi sektorji (kmetijstvo, 

izobraževanje, privatni sektor). 

V okviru aktivnosti »krepitev zmogljivosti in izobraževanja o zmanjševanju in preprečevanju 

količin odpadne hrane« bodo izvedene delavnice za občine in izvajalce obvezne gospodarske javne 

službe zbiranja odpadkov o: 

 metodologiji in izvajanju sortirnih analiz bioloških odpadkov ter 

 orodjih in navodilih, kako zmanjšati količine in preprečiti nastanek odpadne hrane v 

gospodinjstvih, javnih ustanovah in gostinski dejavnosti. 

Namen delavnic je izobraževanje občin in izvajalcev obvezne gospodarske javne službe zbiranja 

odpadkov o pomenu ozaveščanja o tem vprašanju. Občine in javne službe bodo tako opremljene z 

orodji, s katerimi bodo lahko ozaveščale na lokalni ravni in tako krepile učinke projekta. 

Glavna cilja zgoraj opisanih treh akcij sta pridobitev podatkov o količinah odpadne hrane v Sloveniji, 

na podlagi katerih bodo izvedene različne ozaveščevalne kampanje, ter zmanjšanje količin odpadne 

hrane v Sloveniji za 30 % do konca izvajanja projekta. 

Doseženi rezultati po zaključku projekta bodo:  

 2 sortirni analizi bioloških odpadkov s poudarkom na količinah odpadne hrane; 
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 4 pilotni projekti merjenja količin odpadne hrane z metodo dnevnika (gospodinjstva, javne 

ustanove, gostinska dejavnost); 

 6 letnih poročil o analizi količin odpadne hrane (gostinska dejavnost, javne ustanove); 

 5 letnih ozaveščevalnih kampanj za različne deležnike (gospodinjstva, javne ustanove, 

gostinska dejavnost), priprava materialov, vsebin in orodij; 

 državno šolsko tekmovanje o preprečevanju in zmanjševanju odpadne hrane; 

 delavnice in razvoj orodij za izobraževanje občin in izvajalcev obvezne gospodarske javne 

službe zbiranja odpadkov o metodologiji določanja količin odpadne hrane v bioloških 

komunalnih odpadkih. 
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.6: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju zmanjševanja emisij TGP s preprečevanjem nastajanja in zmanjševanjem količin odpadne 

hrane 

Kazalniki 
preprečevanja nastajanja in 
zmanjševanja odpadne hrane 

 

Način doseganja rezultata ali učinka 

Odpadna hrana Število sortirnih 
analiz  

4 Sortirni analizi bioloških odpadkov (komunalnih/gospodinjskih)  
Izvedeni bosta dve letni sortirni analizi. Prva analiza leta 2020 bo temeljna, druga leta 2025 
pa bo primerjava in bo merila uspešnost kampanj za obveščanje javnosti. 

V skladu s prostorsko stratifikacijo in optimalno statistično analizo bo sodelovalo 19 ciljnih 
občin, skupno 500.000 prebivalcev. 

Sortirni analizi bioloških odpadkov (komunalnih/gospodinjskih) 
Metoda, ki temelji na dnevniku, je načrtovana za del pomladno-poletnega dela pilotnih 
projektov. Skupaj bo vključevala 6 občin in 500 gospodinjstev. 

Število pilotnih 
projektov 

4 Sortirna analiza bioloških odpadkov (komunalnih/gospodinjskih) 
Pilotna projekta analize količin bioloških odpadkov s poudarkom na odpadni hrani bosta 
izvedena z metodo dnevnikov ali neposrednega merjenja pri izbranih trgovcih in distributerjih 
s hrano (npr. toploteke v trgovinah, pekarne ipd.) Letne analize količin bioloških odpadkov s 
poudarkom na odpadni hrani iz različnih zbirk podatkov (ISO/ARSO/SURS) o odpadkih za 
sektor trgovcev s hrano. 

Sortirna analiza bioloških odpadkov (komunalnih/gospodinjskih) 
Pilotna projekta analize količin bioloških odpadkov s poudarkom na odpadni hrani, ki bosta 
izvedena z metodo dnevnikov ali neposrednega merjenja pri izbranih pripravljavcih hrane 
(npr. hoteli, restavracije ipd.). 
Letna analiza količin bioloških odpadkov s poudarkom na odpadni hrani iz različnih zbirk 
podatkov (ISO/ARSO/SURS) o odpadkih za sektor pripravljavcev hrane. 
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Ozaveščanje o 
zmanjševanju 
odpadne hrane 

 

Število vključenih 
osnovnih šol 

69 Ozaveščanje o zmanjšanju in preprečevanju nastajanja količin odpadne hrane  
Vključenih bo vsaj 15 % od 454 osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Število udeležencev 
šolske kampanje za zmanjšanje količin odpadne hrane (šolski natečaj za najboljši predlog 
kampanje za zmanjšanje količin odpadne hrane). 

Število 
udeležencev 
okroglih miz  

155 Ozaveščanje o zmanjšanju in preprečevanju nastajanja količin odpadne hrane  
Število udeležencev okroglih miz o zmanjšanju in preprečevanju količin odpadne hrane v 
javnem in zasebnem sektorju ter število udeležencev končne okrogle mize o zmanjšanju in 
preprečevanju živilskih odpadkov v Republiki Sloveniji. Število udeležencev se bo merilo s 
seznami za vsako srečanje (delavnice, javna srečanja, okrogle mize).  

Število člankov  
na temo odpadne 
hrane  

24 Ozaveščanje o zmanjšanju in preprečevanju nastajanja količin odpadne hrane  
Število člankov na temo odpadne hrane – vsi ustrezno objavljeni članki bodo zbrani in 
shranjeni/povezani na spletni strani/platformi projekta. 

Usposabljanje in 
krepitev zmogljivosti 
na področju odpadne 
hrane 

Število občin in 
izvajalcev javnih 
storitev na 
delavnicah 

276 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti na področju odpadne hrane 
Število občin in izvajalcev javnih storitev, ki aktivno sodelujejo na delavnici »Metodologija za 
analizo odpadne hrane«. Število občin in udeležencev se bo merilo s seznami udeležencev 
za vsako srečanje (delavnice, javna srečanja, okrogle mize). 

Število občin, ki 
aktivno 
sodelujejo na 
delavnicah 

191 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti na področju odpadne hrane 
Število občin, ki aktivno sodelujejo na delavnici o preprečevanju nastajanja odpadne hrane v 
gospodinjstvih. Vsaj 90 % od 212 občin v Republiki Sloveniji. Število občin in udeležencev se 
bo merilo s seznami udeležencev za vsako srečanje (delavnice, javna srečanja, okrogle 
mize).  

Število občin, ki 
aktivno 
sodelujejo na 
delavnicah 

90 + 90 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti na področju odpadne hrane 
Število občin, ki aktivno sodelujejo na delavnici o preprečevanju nastajanja odpadne hrane v 
dejavnostih nastanitve in prehrambnih storitev.  

Število občin, ki aktivno sodelujejo na delavnici o preprečevanju nastajanja odpadne hrane v 
trgovinah s hrano. 

Število občin in udeležencev se bo merilo s seznami udeležencev za vsako srečanje 
(delavnice, javna srečanja, okrogle mize). 
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Število 
udeležencev na 
sestankih  

150 Usposabljanje in krepitev zmogljivosti na področju odpadne hrane 
Število udeležencev na splošnih in strokovnih javnih sestankih na temo preprečevanje 
živilskih odpadkov. Število občin in udeležencev se bo merilo s seznami udeležencev za 
vsako srečanje (delavnice, javna srečanja, okrogle mize). 
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5.5 Zeleno javno naročanje (ZeJN) 

Razlogi zakaj je aktivnost potrebna: 

 ključni razlog je slabo izvajanje zakonodaje na področju zelenega javnega naročanja, kar je 

posledica: 

o pomanjkanja kadrov pri javnih naročnikih (vključno MOP in MJU); 

o pomanjkanja ustreznega znanja; 

o slabe ozaveščenosti javnih naročnikov o prednostih, ki jih prinašajo zelena naročila 

blaga in storitev; 

 zeleni nakupi so pomemben, a neizkoriščen potencial zmanjšanja emisij TGP in drugih 

negativnih vplivov na okolje. 

Aktivnosti: 

 3 nove zaposlitve na MOP in usposabljanje kadrov; 

 24 izobraževanj za javne naročnike; 

 stalna strokovna pomoč javnim naročnikom v obliki službe za pomoč uporabnikom (angl. 

helpdesk); 

 analiza trga in razvoj zbirke podatkov za področje trajnostne gradnje; 

 analiza učinka ZeJN v Sloveniji in 

 priprava vzorčne razpisne dokumentacije zelenih javnih naročil. 

Področje ZeJN je bilo na Ministrstvu za okolje in prostor dolga leta kadrovsko podhranjeno. Hkrati se 

je zaradi številnih vprašanj javnih naročnikov in potrebe po tolmačenju zakonodaje s področja 

zelenega javnega naročanja pokazala potreba po novem kadru, ki bo za javne naročnike izvajal 

učinkovito in stalno službo za pomoč uporabnikom. V ta namen projekt odpira nove zaposlitve in 

izobraževanje kadra o zelenem javnem naročanju. Novo osebje bo: 

 pripravilo smernice o zelenem javnem naročanju za javne naročnike;  

 razvijalo in izvajalo usposabljanja za javne naročnike in strokovnjake na različnih ministrstvih; 

 pripravljalo vzorčno razpisno dokumentacijo v skladu z novo Uredbo o zelenem javnem 

naročanju in 

 nudilo pomoč pri pripravi drugih orodij za učinkovit sistem zelenega javnega naročanja v 

Sloveniji.  

Predvidena je izvedba 24 izobraževanj za javne naročnike in ponudnike z namenom usposobiti 

javne naročnike z znanjem za pripravo razpisne dokumentacije (vključiti ustrezna merila in tako 

naročiti blago, storitve, gradnje, ki so za okolje manj obremenjujoči). Delavnice  bodo organizirane v 

več različnih regijah. Ponudnikom bodo nudile ustrezne informacije, kako pripraviti ponudbe, ki 

ustrezajo povpraševanju javnih naročnikov po okolju prijaznejših proizvodih (razlaga zelenih meril, 

dokazovanje, standardi idr.).  

S povečanjem povpraševanja po zelenem blagu/storitvah/gradnjah se bo krepil tudi trg/ponudba 

tovrstnih storitev. Želimo namreč, da javni sektor postane zgled zasebnemu sektorju.  

Aktivnost »vzpostavitev stalne strokovne pomoči v obliki službe za pomoč uporabnikom (angl. 

helpdesk)« bo nudila stalno in takojšnjo pomoč javnim naročnikom pri pripravi razpisne 

dokumentacije (vključevanje okoljskih zahtev v razpisno dokumentacijo, razumevanje določb 

zakonodaje, preverjanje izpolnjevanja okoljskih zahtev ponudnikov idr.).  

Javni naročniki lahko z naročanjem proizvodov ali storitev z manjšimi vplivi na okolje pomembno 

prispevajo k zmanjšanju neposrednih vplivov na okolje. V nekaterih sektorjih javna nabava sestavlja 

velik delež trga (npr. javni prevoz in gradbeništvo, zdravstvene storitve in izobraževanje), zato imajo 
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njihove odločitve velik vpliv na okolje. V ta namen bomo v projektu izvedli aktivnost analize učinkov 

zelenega javnega naročanja v Sloveniji. Ocene, pripravljene v tej akciji, bodo podlaga za izboljšanje 

sistema zelenega javnega naročanja in načrtovanje boljših ukrepov za podporo dobaviteljem in 

proizvajalcem. 

Naslednja aktivnost bo temeljila na analizi trga in razvoju zbirke podatkov za področje trajnostne 

gradnje. Uporabniki zelenega javnega naročanja so opozorili, da je gradbene proizvode z okoljskimi 

deklaracijami težko najti, saj ni ustrezne zbirke podatkov. Ugotovljeno je tudi, da o gradbenih 

proizvodih in njihovih deklaracijah primanjkuje znanja. Pripravljena podatkovna zbirka bo vključevala 

tudi podatke o vplivu gradbenih proizvodov na okolje in o emisijah TGP ter bo javnim naročnikom 

omogočila, da izberejo gradbene materiale, prijaznejše podnebju in okolju.  

Zahteve ZeJN ciljni publiki in deležnikom niso dobro znane. Zato bomo v projektu pripravili vrsto 

promocijskih dejavnosti in gradiv, s katerimi bomo povečali zmogljivosti za ZeJN, kot so določanje 

okoljskih meril, stroški življenjskega cikla, razjasnitev okoljskih standardov, pridobitev okoljskih 

standardov in drugo gradivo za pomoč javnim naročnikom (in ponudnikom).  

Pripravljena bo vzorčna razpisna dokumentacija za ZeJN za stavbe, pohištvo, vozila in 

elektronsko opremo. Na podlagi prostovoljnih dogovorov z nekaterimi ponudniki bomo pripravili 

vzorčno razpisno dokumentacijo in jo kot študijo primerov objavili tudi na spletni strani projekta. Prakse 

v okviru zelenega javnega naročanja iz drugih držav kažejo, da imajo primeri inovativnih javnih naročil 

množilne učinke, saj kažejo na dobre okoljske in gospodarske koristi. Vzorčna dokumentacija bo 

vsebovala tudi orodje za izračun življenjskega cikla predmetov javnih naročil, skupaj z uporabniškim 

priročnikom za uporabo orodja. Dokumentacija bo zajemala skupine izdelkov, kjer naj bi bilo 

zmanjšanje emisij TGP največje:  

– zgradbe, 

– pohištvo, 

– vozila in  

– elektronska oprema. 

Pripravljena bo s pomočjo strokovnjakov in na podlagi informacij, za katere javni naročniki običajno 

nimajo dovolj časa, da bi jih zbrali. S tem želimo javnim naročnikom olajšati postopke priprave 

razpisne dokumentacije in omogočiti lažje izpolnjevanje okoljskih meril, določenih v zakonodaji, ter 

posledično z naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga/storitev in gradenj zmanjševati 

negativne vplive na okolje. Cilj je doseči bolj uspešno izvajanje zelenega javnega naročanja z gradnjo 

znanja in krepitvijo motivacije za zelena javna naročila ter tako prispevati k uresničevanju ciljev OP 

TGP. 
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.7: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju ZeJN 

Kazalniki 
za ZeJN 

 

Način doseganja rezultata ali učinka 

Usposabljanje in krepitev 
zmogljivosti na področju 
ZeJN 

Število usposobljenih 
javnih naročnikov  

720 ZeJN 
Krepitev zmogljivosti javnih naročnikov za ZeJN 
V prvih 2 letih in pol izvajanja projekta bo organiziranih 24 delavnic za javne 
naročnike, katerih rezultat bo boljša usposobljenost javnih naročnikov za 
ZeJN. 

Število usposobljenih 
strokovnjakov za ZeJN v 
ožji državni upravi   

15 Zaposlitev osebja na MOP ter izobraževanje zaposlenih na MOP in 
strokovnjakov, ki delajo na področju ZeJN v državni upravi 

Strokovnjaki za področje ZeJN v državni upravi za različne izdelke pridobijo 
ustrezno dodatno usposobljenost z udeležbo na vsaj dveh usposabljanjih. 
Vsebina usposabljanj: zakonske zahteve glede ZeJN, okoljski vidiki ZeJN, 
vplivi ZeJN, okoljski certifikati in druga usposabljanja glede na izražene 
potrebe. 
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5.6 Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstva 

(LULUCF) 

Razlogi, zakaj je aktivnost potrebna: 

– na podlagi evropske zakonodaje je Republika Slovenija obvezna vzpostaviti enotni sistem za 

monitoring emisij in ponorov na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in 

gozdarstva (v nadaljnjem besedilu: področje LULUCF); 

– v skladu z veljavno zakonodajo je inventuro v gozdovih treba nadgraditi tako, da bo monitoring 

zalog ogljika na državni ravni zajemal tudi druge vrste rabe zemljišč, kot so njivske površine, 

travinje, mokrišča, naselja in druga zemljišča, za katera so podatki trenutno pomanjkljivi ali jih 

ni na voljo; 

– trenutne strokovne in upravljavske kapacitete ne zadostujejo za optimalno reševanje izzivov, 

ki čakajo Slovenijo na področju blaženja podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč in 

gozdarstva v prihodnje. 

Aktivnosti: 

 vzpostavitev enotnega sistema za spremljanje emisij in ponorov na področju LULUCF; 

 oblikovanje strateškega načrta za ključne ukrepe s 3 demonstracijskimi projekti; 

 usposabljanja vodij izobraževanj za področje LULUCF; 

 ustanovitev posebne medresorske delovne skupine ter partnerstva za blaženje podnebnih 

sprememb na področju LULUCF in 

 izvedba številnih izobraževanj na različnih izobraževalnih ravneh. 

 

Na bilanco emisij TGP na področju LULUCF najbolj vpliva način gospodarjenja z gozdovi, predvsem 

jakost sečnje. Ta se je v preteklih letih v naših gozdovih precej povečala zaradi velikopovršinskih ujm, 

posledično so bili ponori skoraj izničeni. Poleg tega je treba zaradi zahtev evropske zakonodaje 

inventuro v gozdovih nadgraditi tako, da bo monitoring zalog ogljika na državni ravni zajemal tudi 

druge vrste rabe zemljišč, kot so njivske površine, travinje, mokrišča, naselja in druga zemljišča, za 

katera so podatki trenutno pomanjkljivi ali jih ni na voljo.  

Aktivnost »vzpostavitev sistema monitoringa na področju LULUCF« bo zajemala tudi: 

 pripravo predloga kazalnikov trajnostne rabe zemljišč;  

 razvitje aplikacije za vizualno razlago rabe zemljišč;  

 ovrednotenje modelov za simulacijo razvoja zalog ogljika za različna skladišča, s poudarkom 

na nadzemni biomasi in tleh;  

 pripravo zasnove trajnih raziskovalnih objektov za vse rabe zemljišč ter 

 vzpostavitev centralizirane zbirke podatkov za področje LULUCF. 

Pri oblikovanju sistema bodo vključeni ključni deležniki, ki bodo lahko sodelovali na tematskih 

delavnicah, kjer bodo lahko podali svoje predloge za izboljšave. Opis sistema, vključno z oceno 

potrebnih kapacitet in stroškov ter odgovornih ustanov, bo vključen v »after-LIFE načrt« in se bo 

uporabljal po zaključku projekta.   

 

V projektu bo pripravljen strateški načrt za ključne ukrepe z vidika uskladiščenja ogljika, od 

katerih bodo trije demonstracijski projekti na terenu: 

 obnova poškodovanih gozdov na Kočevskem (5 ha);  

 revitalizacija oziroma izboljšanje rabe mokrišč na Ljubljanskem barju (4 ha) in  

 ohranjanje trajnega travinja na Goričkem (5 ha).  
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Strateški načrt bo vključeval določitev ciljev, ključnih deležnikov, vlog in odgovornosti, oceno 

preteklega in sedanjega stanja, analizo prihodnjih možnosti, predlog novih ukrepov in/ali nadgradnjo 

obstoječih, načrt za izvedbo ukrepov ter predlog spremljanja učinkov in vrednotenja napredka, 

vključno z revizijo. Cilja te aktivnosti sta izboljšati izvajanje obstoječih ukrepov in predlagati nove 

ukrepe na področju LULUCF, kar bo pomembno tudi z vidika priprave strateškega načrta skupne 

kmetijske politike za obdobje 2021–2027.           

Trenutne strokovne in upravljavske kapacitete ne zadostujejo za optimalno reševanje izzivov, ki čakajo 

Slovenijo na področju blaženja podnebnih sprememb v prihodnje. Zato je cilj aktivnosti »krepitev 

strokovnih in upravljavskih zmogljivosti monitoringa LULUCF« izboljšati raven znanja in 

upravljavske zmogljivosti na področju LULUCF ter povečati dostopnost in uporabo podatkov v zvezi s 

tem področjem. V sklopu te aktivnosti bo narejena ocena trenutnih strokovnih in upravljavskih 

zmogljivosti na področju LULUCF, izvedeno bo usposabljanje vodij izobraževanj, ki bodo razširjali 

znanja ter usposabljali strokovnjake in odločevalce v naslednjih letih z izvajanjem programa delavnic, 

ter organizirani bosta večdnevni poletni šoli za domače študente in tiste iz drugih držav EU. V času 

projekta pričakujemo izvedbo približno 200 anket, zaključeno usposabljanje 7 trenerjev in izvedenih 26 

delavnic ter 2 poletni šoli, na katerih, kot se predvideva, bo opravljen prenos znanja na približno 1000 

udeležencev oziroma 50 študentov. 

Aktivnost »informiranje in ozaveščanje širše javnosti o blaženju podnebnih sprememb«: cilj je 

dvigniti obveščenost širše javnosti o možnosti za zmanjšanje emisij na področju LULUCF, pri čemer 

bo v projektu poskrbljeno, da bodo v sodelovanje vključeni ključni deležniki, da bo vzpostavljeno 

mreženje z drugimi projekti in da bodo projektni rezultati prevešeni v prakso med izvajanjem in po 

koncu projekta. Pričakovani rezultati so:  

 strokovna predavanja o trajnostni rabi zemljišč na večjih prireditvah; 

 kampanja na državni ravni za ozaveščanje o podnebju prijazni rabi zemljišč, ki vključuje 

promocijo po različnih komunikacijskih kanalih,  

 izdelava kratkega izobraževalnega videa in projekcija na prireditvah, kot so teden gozdov in 

mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra ter sejem Narava-zdravje; 

 organiziranih 15 naravoslovnih dni za osnovnošolce in dijake ter tekmovanje za pripravo stripa 

na temo blaženja podnebnih sprememb.  

V okviru te aktivnosti bosta ustanovljena tudi posebna medresorska delovna skupina in partnerstvo za 

blaženje podnebnih sprememb na področju LULUCF. Ob koncu projekta bo izvedena mednarodna 

konferenca, na kateri bodo predstavljeni glavni rezultati in ugotovitve projektnih aktivnosti. 

Ocenjuje se, da bodo aktivnosti na področju LULUCF prispevale k zmanjšanju emisij v obsegu 

približno 100 ton CO2 letno v času izvajanja projekta ter k večji sprostitvi državnih virov in sredstev EU 

v višini približno 20 milijonov evrov.   
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Kako bomo merili učinek izvedbe aktivnosti: 

Tabela 5.8: Kazalniki za merjenje učinkov aktivnosti na področju LULUCF 

Kazalniki 
trajnostne rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva (LULUCF) 

 

Način doseganja rezultata ali učinka 

LULUCF – naproti 
podnebno prijazni 
strategiji rabe 
zemljišč 

 

Pogozdena površina 5 ha Strateški načrt za ključne ukrepe in predstavitev/izvedba izbranih ukrepov na pilotnih 
območjih: pogozdena površina na pilotnem območju Kočevja v obsegu 5 ha. 

  
Navlažena površina 

4 ha Strateški načrt za ključne ukrepe in predstavitev/izvedba izbranih ukrepov na pilotnih 
območjih: revitalizacijski ukrepi, izvedeni na močvirnih travnikih v Krajinskem parku 
Ljubljansko barje, kjer bo pilotno območje (velikosti približno 4 ha) vključevalo različne načine 
upravljanja trajnega travinja/močvirnih travnikov. 

Ohranjanje stalnih 
travnih habitatnih vrst  

5 ha Strateški načrt za ključne ukrepe in predstavitev/izvedba izbranih ukrepov na pilotnih 
območjih: pilotno območje bo v naravnem parku Goričko. Izboljšanje travinja v naravnem 
parku Goričko v obsegu 5 ha. 

Zmanjšanje invazivnih 
tujerodnih vrst 

1 ha Strateški načrt za ključne ukrepe in predstavitev/izvedba izbranih ukrepov na pilotnih 
območjih: zmanjšanje invazivnih tujerodnih vrst. Zmanjšanje Solidago gigantea na pilotnem 
območju naravnega parka Goričko. 

Načrt za monitoring  1 Državni načrt za monitoring vsebnosti ogljika: vzpostavitev državnega načrta za monitoring 
vsebnosti ogljika na področju LULUCF. 

Usposabljanje 
Število udeležencev  200 Vzpostavitev sistema spremljanja LULUCF: število udeležencev na treh delavnicah (na temo: 

določitev kazalnikov trajnostne rabe zemljišč). 

Število udeležencev 
usposabljanj 

1.050 Krepitev strokovnih in upravljavskih zmogljivosti: 26 delavnic na temo blaženja podnebnih 
sprememb s skupno 1000 udeleženci, izvedeni dve poletni šoli na temo blaženja podnebnih 
sprememb in prilagajanja nanje na področju kmetijstva, vsaka po 25 udeležencev. 

Informiranje in 
ozaveščanje 

Dosežena ciljna skupina 5.000 Ozaveščanje o blaženju podnebnih sprememb: pričakovano število posameznikov, ki ga bodo 
dosegle aktivnosti ozaveščanja in informiranja o vsebinah LULUCF. 

Število 
subjektov/posameznikov 
s spremenjenim 
vedenjem 

1.500 Prek krepitve strokovnih in upravljavskih zmogljivosti in ozaveščanja o blaženju podnebnih 
sprememb: 1050 sodelujočih na usposabljanjih in 450 na dnevih znanosti v osnovnih in 
srednjih šolah. 
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6 Projektni partnerji in njihova vloga 

1. Ministrstvo za okolje in prostor: 

 vodilni partner; 

 usklajevanje aktivnosti celotnega projekta;  

 aktivnosti zelenega javnega naročanja;  

 promocija preprečevanja nastajanja in zmanjšanja količin odpadne hrane; 

 vsesplošno ozaveščanje in opolnomočenje splošne in strokovne javnosti za prehod v 

nizkoogljično družbo. 

 

2. Ministrstvo za infrastrukturo:   

 aktivnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo;  

 aktivnosti, povezane s trajnostno rabo energije v stavbah in podjetjih. 

 

3. Univerza v Mariboru, Fakulteta gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: 

 v okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti upravljanja trajnostne mobilnosti ter 

 izvaja demonstracijske in pilotne projekte takega upravljanja na območju Maribora.  

 

4. Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost:  

 aktivnosti, povezane z energetsko učinkovitostjo stavb in v podjetjih ter s prehodom v 

NOD s poudarkom na krepitvi zmogljivosti deležnikov. 

 

5. Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.: 

 razvoj kazalnikov za trajnostno gradnjo in priprava primera javnega naročila na področju 

trajnostne gradnje stavb (ZeJN). 

 

6. ZAG – Zavod za gradbeništvo: 

 razvoj kazalnikov za trajnostno gradnjo in priprava primera javnega naročila na področju 

trajnostne gradnje stavb (ZeJN). 

 

7. Urbanistični inštitut Republike Slovenije: 

 nadgradnja sistema za celostno prometno načrtovanje in celostne prometne strategije 

(CPS). 

 

8. Gozdarski inštitut Slovenije: 

 vzpostavitev monitoringa področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva 

(LULUCF);  

 krepitev zmogljivosti ozaveščanja o pomembnosti shranjenega ogljika v tleh; 

 izvedba pilotnih projektov za preizkus metodologije za spremljanje (monitoring) rabe 

zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. 

 

9. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad: 

 oblikovanje novih finančnih mehanizmov za energetsko sanacijo stavb gospodarskih 

družb. 

 

10. Umanotera: 

 usklajevanje in izvedba aktivnosti na področjih informiranja in ozaveščanja o podnebnih 

spremembah ter trajnostnega upravljanja virov skupnosti;  

 promocija dobrih praks blaženja podnebnih sprememb;  
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 sodelovanje pri usposabljanju javne uprave za prehod v NOD. 

 

11. Društvo Focus: 

 usposabljanje javne uprave za prehod v NOD; 

 aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o podnebnih spremembah ter 

trajnostnega upravljanja virov skupnosti;  

 promocija dobrih praks blaženja podnebnih sprememb.  

 

12. IPOP – Inštitut za politiko prostora: 

 v okviru sklopa trajnostne mobilnosti vodi aktivnosti aktivne mobilnosti (s kolesom ali peš) 

s ciljem povečanja uporabe te oblike mobilnosti, predvsem za kratke razdalje. 

 

13. ZRC SAZU: 

 v okviru sklopa trajnostne mobilnosti bo pripravil smernice za vključitev JPP. 

 

14. ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d. o. o.:   

 aktivnosti, povezane z zeleno mestno logistiko. 

 

15. D' Agency, digitalna agencija, d. o. o.: 

 komunikacijske aktivnosti na ravni projekta za ozaveščanje splošne javnosti o podnebnih 

spremembah in prehodu v NOD. 

 


