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Zadeva: Poročilo o posvetu »Skupaj v zeleno gospodarstvo«
Z današnjim dnem se zaključuje enomesečna javna obravnava osnutka Okvirnega programa za
prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015-2016, s katerim želi Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP) z drugimi resorji in deležniki začeti proces povezovanja znanja ter
doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države.
Namen javne objave je bil najširši zainteresirani javnosti predstaviti osnutek okvirnega
programa ter v proces priprave dokumenta pritegniti čim širši krog deležnikov. Skozi javno
obravnavo je ministrstvo tudi želelo izboljšati razumevanje koncepta zelenega gospodarstva ter
povabiti vse tiste, ki želijo dokument dodatno izboljšati, da posredujejo svoje predloge.
S tem namenom je ministrstvo 9. septembra organiziralo posvet Skupaj v zeleno gospodarstvo,
ki je pritegnil več kot 70 predstavnikov ministrstev, razvojnih agencij, organizacij s področja
izobraževanja, podjetij in organizacij civilne družbe. V uvodni predstavitvi je državna sekretarka
mag. Tanja Bogataj predstavila Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo ter proces
njegovega oblikovanja. Poudarila je veliko mobilizacijsko moč, ki ga je koncept zelenega
gospodarstva izkazal v sodelovanju z drugimi resorji in deležniki, kar sta v svojih nagovorih
potrdila tudi državni sekretar na Ministstvu za infrastrukturo mag. Klemen Potisek ter državni
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Tomaž Boh.
S procesom priprave Okvirnega programa je Ministrstvo za okolje in prostor začelo proces
povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška
usmeritev države. Ta usmeritev sledi koalicijski pogodbi Vlade RS in strateškim dokumentom
EU ter hkrati odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in
pomanjkanje virov. Partnersko sodelovanje je ključna strategija doseganja cilja izvajanja
Okvirnega programa, ki je zagotavljati podporno okolje procesu prehoda na zeleno
gospodarstvo z vodenjem strukturiranega dialoga in povezovanjem aktivnosti za doseganje
sinergijskih učinkov pri izvajanju strateških dokumentov, okrepiti aktivno upravljanje naravnega
kapitala ter spodbuditi uporabo in razvoj slovenskega znanja in izkušenj.
V nadaljevanju posveta je bila predstavljena pobuda »Za zeleni razvojni preboj« mreže
nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo, ki od objave leta 2012 predstavlja
enega izmed bolj kontinuiranih procesov, ki je skozi čas doživel široke razprave in javni
konsenz. Spodbuditev preboja na bolj trajnostne oblike gospodarstva temelji na vitalnih
programih na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2)
vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5)
posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7)
zeleni turizem. Udeleženci posveta so se seznanili tudi s ključnimi priporočili za oblikovalce
politik, ki so izšli iz projektov Slovenija znižuje CO2 in Spodbujamo zelena delovna mesta,
katerih naročnik je bil Urad vlade za komuniciranje.
Plenarni del posveta je z navdihujočo predstavitvijo zaključil Matej Feguš, direktor in lastnik
pohištvenega proizvodnega podjetja Donar, ki se je v domačem in mednarodnem prostoru

uveljavilo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami in vrhunskim oblikovanjem, prodor na zahtevne
skandinavske trge pa doseglo s pridobitvijo zahtevnih certifikatov za okolju prijaznejše izdelke.
Drugi del posveta je potekal v obliki delavnice, kjer so udeleženci razpravljali in oblikovali rešitve
na štirih ključnih področjih za prehod v zeleno gospodarstvo: (1) Vzpostavitev aktivnega in
stalnega dialoga s ključnimi deležniki, (2) Oblikovanje podjetniškega okolja, (3) Znanja in
veščine ter (4) Eko inovacije, zeleni izdelki in storitve. Iz dela v skupinah je izšel bogat nabor
priporočil za potrebne ukrepe ter prepoznanih priložnosti, ki jih imajo različni sektorji (državna
uprava, podjetja, lokalne skupnosti in civilnodružbene organizacije) za podporo procesu
prehoda v zeleno gospodarstvo.
V tej fazi se kot ključno za proces prehoda v zeleno gospodarstvo izpostavlja: vzpostavitev
aktivnega in stalnega dialoga s ključnimi deležniki; povezovanje obstoječih politik in aktivnosti
ter njihovo nadgradnjo na osnovi pridobljenih manjkajočih podatkov o potencialih gospodarstva
in širše družbe; omogočiti pretok znanja in povezovanje deležnikov za prehod na zelene
podjetniške prakse ter razvoj zelenih delovnih mest, proizvodov in znanja. Poleg investicij v
razvoj novih izdelkov, storitev in upravljanja so za prehod v zeleno gospodarstvo potrebna tudi
nova znanja in veščine, zato izobraževanje in usposabljanje sodi med prioritetna področja
delovanja.

