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Projekt Greens (H2020)

Namenjen je promociji in pomoči 
občinam pri zelenem javnem 
naročanju. Ena izmed projektnih nalog 
SOS je na 6 okroglih mizah z deležniki 
(občine), opraviti razgovore o 
problemih, dobrih praksah, rešitvah v 
zvezi z zelenim javnim naročanjem. 
Temi je namenjen prvi del, 
osredotočen na turizem. Projektni 
output je video zapis okrogle mize. 

S podpisom liste prisotnih vas prosimo 
za soglasje za snemanje (posnetek bo 
objavljen na projektni spletni strani)

http://greensproject.eu/sl/

This project is funded by the Horizon 2020 
Framework Programme of the European Union 
under Grant Agreement 649860

http://greensproject.eu/sl/


Projekt CircE (Interreg Europe)

Konzorcij se v projektu osredotoča 
na izboljšanje politik za lažji prehod v 
krožno gospodarstvo. Trenutno smo 
v fazi identifikacije ovir. SOS se 
osredotoča na sektor turizem. 

Drugi del okrogle mize šteje za 
srečanje širših deležnikov (občine, 
njihovi zavodi za turizem, drugi za 
turizem in krožno gospodarstvo 
pomembni deležniki)

https://www.interregeurope.eu/circe/

Interreg Europe Project PGI02398 CircE

https://www.interregeurope.eu/circe/


Podpora izvajanju urbane 
politike in programa URBACT

Tretji projekt izvajata SOS in IPoP za 
Ministrstvo za okolje in prostor. Gre 
za zadnji, četrti vsebinsko zaokrožen 
dogodek na temo krožnega 
gospodarstva. Ker smo pred dobrim 
mesecem dni izvedli mednarodno 
konferenco na isto temo, se na 
delavnici osredotočamo na praktične 
vidike udejanjanja in priložnosti za 
krožni turizem, prav tako pa 
udeležence seznanjamo z enim 
ključnih razvojnih dokumentov 
(Akcijski načrt za KG v partnerstvu za 
KG pri Urbani Agendi za EU).

http://mesta.si/

http://mesta.si/


Gostje okrogle mize

1. Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič

2. Ministrstvo za javno upravo, Tanja Bogataj (samo 1. del)

3. Slovenska turistična organizacija, Petra Čad

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy
Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo
(samo 2. del)

5. Predstavnica SRIP trajnostni turizem, Snežana Škerbinc

6. Koordinatorica SRIP za krožno gospodarstvo, Dragica
Marinič

7. Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih

8. Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos



IZHODIŠČA

Štiri ključni elementi, za turista v destinaciji:

1. Hrana

2. Namestitev

3. Mobilnost

4. Atrakcija oziroma razlog potovanja

Štiri skupine deležnikov:

1. Turisti

2. Turistično gospodarstvo (neposredni in posredni 
ponudniki blaga in storitev)

3. Javni sektor, vključno z občinami in nosilci 
odločanja

4. Lokalno prebivalstvo, vključno z NVO

Viri, infrastruktura

1. Energija

2. Voda

3. Odpadki

4. Grajeno okolje

5. Ljudje / skupnost

6. Naravna in kulturna dediščina

7. Informacije, komunikacija

8. Poslovno okolje



VPRAŠANJA ZA VSE

• Na katere izmed naštetih lahko vplivajo občine s svojimi 
lokalnimi politikami turističnega razvoja? 

• Ali smo spregledali kaj pomembnega?

• Kakšne so usmeritve države in kakšno dostopno 
podporno okolje?

• Zeleno javno naročanje, krožno gospodarstvo, urbani 
razvoj, kakšna je povezava s turizmom in ali je sploh? 

To so vprašanja, na katera bi želeli slišati odgovore občin, 
vabljenih gostov, predvsem pa dati prostor vašim 
vprašanjem, problemom s katerimi se soočate in dobrim 
praksam.



Predmeti za obvezno upoštevanje 
okoljskih vidikov 
1. električna energija (OVE 50 %)

2. živila in gostinske storitve (EKO 15 %, 15%)

3. tekstilni izdelki (EKO 10 %)

4. pisarniški papir in higienski pap. izdelki (50% iz trajn. gozd/30 % 
recikl.)

5. elektronska pisarniška oprema (AAA 70 %)

6. televizorji (AAA 70 %)

7. hladilniki, zamrzovalniki in kombinacije, pralni, pomivalni, sušilni 
stroji, sesalniki in klimatske naprave (AAA 80 %)

8. pohištvo (les 70 %)

9. grelniki vode, prostora in kombinacije ter hranilniki tople vode 
(AAA 85 %)

10. sanitarne armature (omejitev časa 70 %)

11. oprema za stranišča na splakovanje in oprema za pisoarje 
(varčevanje vode 60 %)

12. stenske plošče (recikl. mavec 10 %)

13. gradnje stavb (les 30 % ali znak okolje tipa I ali III 10 %)

14. gradnje cest (recikliran asfaltni granulat (rezkanec)

15. cestna vozila (15 % OVE; 65 % vozil z EURO– 10 %)

16. pnevmatike (AAA 90 %)

17. električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih 
prostorih (AAA 90 %, predstikalo 40 %)

18. cestna razsvetljava in prometna signalizacija, (30 % prihranka 
elekt 30 % zmanjš svetlob. Onesnaževanja)

19. čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila (30 % EU znak 
za okolje) 

20. vrtnarske storitve, kmetijski in drugi proizvodi ter oprema in 
stroji za vrtnarjenje. (okrasne rastl. lokalne 70 %; medonosne  25 
%; namakanje 60 % voda,  25 % deževnica)



Okoljski vidiki in cilji 
zelenega javnega 

naročanja

• energijska učinkovitost in uporaba obnovljivih 
oziroma drugih nizko- ali brezogljičnih 
alternativnih virov energije;

• učinkovita in ponovna raba vode;

• učinkovita raba virov;

• preprečevanje nevarnosti za zdravje ali okolje, 
zlasti onesnaževanje zraka, voda in tal ter 
zmanjševanje biotske raznovrstnosti;

• ponovna raba sekundarnih surovin in izdelkov 
ter preprečevanje ter zmanjševanje nastajanja 
odpadkov, vključno zaradi daljše življenjske 
dobe blaga ali gradnje, spodbujanje popravil, 
priprave in predelave odsluženih izdelkov in 
odpadkov za ponovno uporabo ter recikliranje.



KJUČNI CILJI nove strategije turizma do 2021 

dvig prilivov iz naslova 
potovanj 3,7 do 4 

milijarde evrov

5–5,5 milijonov 
turističnih obiskov;

16–18 milijonov 
nočitev;

povprečno dolžino 
bivanja 3,1–3,4 dni;

18.000 do 22.000 novih 
turističnih sob, od tega 
v hotelskem sektorju 
8.500 prenovljenih in 

6.500 novih;

povečanje zaposlovanja 
za polni delovni čas v 
turističnem sektorju z 

8.000 na 12.000 
zaposlenih.



Zelena shema 
slovenskega turizma

Med ključnimi strateškimi usmeritvami 
zelenega turizma so dejavna usmeritev 
turizma v zeleno gospodarstvo, 
obveščanje in spodbude za turistično 
gospodarstvo, da razvijajo zelene modele 
poslovanja, spodbude za destinacije, da 
postavijo modele trajnostnega razvoja na 
podlagi trajnostnih kazalnikov, ter 
ozaveščanje turistov, da se usmerijo k bolj 
trajnostnemu življenjskemu slogu in za 
lastno okolje prijaznemu ravnanju. 



Do sedaj je v nacionalno shemo vključenih:

• 23 destinacij z znakom Slovenia Green Destination (Ljubljana, Kamnik, Idrija, Rogla - Zreče, Radlje 
ob Dravi, Cerkno, Laško, Žalec, Celje, Velenje, Nova Gorica, Maribor, Brda, Kranjska Gora, 
Ptuj, Slovenj Gradec, Bela krajina, Kočevsko, Polho Gradec, Vipavska dolina, Logarska dolina 
Solčavsko, Podčetrtek in Ljutomer) + 15 v postopku ocenjevanja

• 16 ponudnikov namestitev z znakom Slovenia Green Accommodation (Hotel Thermana Park 
Laško, Kamp Koren Kobarid, Terme Snovik, Turistična kmetija Urška, Ortenia - Apartmaji v 
naravi, Posestvo Trnulja, Hotel Park Ljubljana, Hostel Celica, Sobe z zgodbo Pr' Gavedarjo, Hotel 
Jožef Idrija, Hotel St. Daniel Štanjel, Hotel Savica, Hotel Astoria Bled, Hotel Bioterme Mala 
Nedelja, Ramada Resort Kranjska Gora, Hiške slovenske Istre)

• 3 parki z znakom Slovenia Green Park (Triglavski narodni park, Kozjanski park in Park Škocjanske 
jame)

• 2 agenciji z znakom Slovenia Green Travel Agency (Visit GoodPlace in Roundabout travel)



Standard Slovenia Green sestavlja sto (100) 
meril, ki pokrivajo šest tematskih področij:

Destinacijski
management

01
Narava in 
pokrajina

02
Okolje in 
podnebje

03
Kultura in 
tradicija

04
Socialna 
klima

05
Poslovanje 
turističnih 
podjetij

06



DRUŽBENI VIDIK – primer
#KUPUJEM ODGOVORNO

Združenje Socialna ekonomija Slovenije so.p. v sodelovanju z regionalnimi podružnicami pripravlja spletno 
orodje Katalog #KUPUJEM ODGOVORNO storitev in izdelkov socialnih podjetij, ki bo omogočala 
enostavno in družbeno odgovorno naročilo storitev in izdelkov socialnih podjetij, katerih poimenovanje 
bo poenoteno pod blagovno znamko #KUPUJEM ODGOVORNO.

Namen, spodbuditi čim več družbeno odgovornih naročil ter tako zagotovili rast in stabilnost socialnih 
podjetij. 

#KUPUJEM ZELENO?

#KUPUJEM PAMETNO?



URBANA AGENDA EU (UAEU) 

Namen UAEU:

• vzpostaviti okvir za boljše usklajevanje politik, akterjev in deležnikov upravljanja ter boljše razumevanje razvoja mest

• prispevati k vzpostavitvi boljše podpore razvoju mest

• omogočiti vključevanje mest v pripravo EU politik in slednje s tem približati državljanom.

• Glavni cilj agende je izkoristiti ves potencial urbanih območij in s tem lažje doseči strateške cilje EU. 

Osredotoča se predvsem na tri področja oblikovanja in izvajanja politike EU:

• Boljše pravno urejanje: Kako izboljšati zakonodajo EU, da bo bolje odražala potrebe, prakse in odgovornosti mest?

• Boljše financiranje: Kako zagotoviti boljša dostop in uporabo evropskih sredstev s strani urbanih območjih?

• Boljše znanje: Kako izboljšati EU bazo znanj o mestih in spodbuditi izmenjavo najboljših praks in sodelovanje med urbanimi
območji EU?

Ključni mehanizem za izvajanje UAEU so t.i. Partnerstva, v katerih sodelujejo evropska mesta, države članice, Evropska komisija in 
druge evropske ustanove. 



UAEU 
partnerstva

Rezultat vsakega partnerstva bo akcijski načrt s konkretnimi 
predlogi za izboljšanje pravnega urejanja, financiranja in 
izmenjave znanj za področje/temo, ki jo obravnava.

Slovenija trenutno sodeluje v sledečih partnerstvih:

• stanovanja (MOP in Stanovanjski sklad RS);

• digitalna tranzicija (SOS s podporo Ministrstva za javno 
upravo);

• urbana mobilnost (Ministrstvo za infrastrukturo in RRA 
Ljubljanske urbane regije);

• krožno gospodarstvo (Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter MOP);

• trajnostna raba prostora in sonaravne rešitve (MOP).



Prednostne teme UAEU:

vključevanje 
migrantov in 

beguncev
kakovost zraka revščina v mestih stanovanja

krožno 
gospodarstvo

delovna mesta in 
veščine v lokalnem 

gospodarstvu
urbana mobilnost digitalna tranzicija

prilagajanje 
podnebnim 

spremembam

energetska 
tranzicija

trajnostna raba 
prostora in 

sonaravne rešitve

inovativna in 
odgovorna javna 

naročila



Priložnost - 3. Razpis: Urban 
Innovative Actions 

• Objavljen 15. 12. 2017; rok: 30. 3. 2018 

• Komisija se je odločila, da tematike, ki jih 
lahko organi za urbani razvoj 
obravnavajo v okviru pobude UIA, tesno 
uskladi s tematikami, ki so opredeljene v 
okviru Urbane agende za EU. 

• V 3. razpisu projekti z naslednjimi 
tematikami: 

• Prilagajanje podnebnim 
spremembam 

• Kakovost zraka 

• Stanovanja 

• Delovna mesta ter znanja in 
spretnosti v lokalnem gospodarstvu 

http://uia-initiative.eu/



SRIP – trajnostni turizem

• povečanje števila nočitev in turistov 

• povečati priliv iz naslova izvoza potovanj 

• podaljšati povprečno dolžino bivanja 

• povečanje števila novih sob 

• povečati število zaposlenih v turizmu

Cilji skladni s Strategijo razvoja turizma v Sloveniji do leta 2021:  

• zvišati dodano vrednost v turizmu za 15%; 

• povečati energetsko učinkovitost v turističnih objektih za 20%; 

• dvigniti raven znanja in kakovosti v slovenskem turizmu; 

• povečati število hitro rastočih podjetij v turizmu z 29 v letu 2015 na 50 v letu 2021 (podatki SURS). 

Specifični cilji skladni s SPS: 



Prioritetna fokusna področja

1. Informacijsko podprto trženje in mreženje z oblikovanjem inovativnih, celovitih in trajnostnih turističnih 
proizvodov in storitev skladno s prihajajočimi potrebami. 

2. Znanje za dvig kakovosti storitev –storitveno oblikovanje, inovativno upravljanje, procesne inovacije, znamčenje
osnovnih (gostinstvo) in tematskih turističnih proizvodov ob upoštevanju mednarodno uveljavljenih znamk ter 
usposabljanje. 

3. Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih – v povezavi pametne zgradbe. trajna 
rabo virov v širšem smislu. Raziskovalne inštitucije, arhitekti in snovalci pametnih in trajnostno naravnanih 
gradenj, snovalci rešitev mobilnosti, deležniki na področju varnosti in drugi

4. Zelena shema slovenskega turizma –svetovalci, nosilci certifikacijskih shem, raziskovalne in izobraževalne 
organizacije, ponudniki trženjskih raziskav, trženjske agencije, dobavitelji lokalnih in ekoloških živil, razvijalci in 
nosilci avtentičnih zelenih turističnih doživetij - povečanje povpraševanja, posledično ponudbe in 
samozadostnost.



Specifični cilji Zelene sheme slovenskega 
turizma:
• uvajanje trajnostnih poslovnih modelov na ravni posameznih občin, v skladu z načinom presoje trajnosti in vseh 

drugih turističnih subjektov (nastanitveni kompleksi, gostinski obrati, atrakcije, turistični produkti...). 

• presoja trajnosti celovitih, geografsko smiselno zaokroženih in razvojno skladnih turističnih destinacij (za dosego 
relevantnih rezultatov), 

• redna implementacija ukrepov za izboljšanje področja trajnosti s strani obstoječih delujočih in funkcionalnih 
organizacijskih struktur, s katerimi prispevamo k aktivnemu doseganju ciljev varstva okolja, vključno z ohranjanjem 
narave, tj. z minimalnimi negativnimi vplivi in maksimalnimi pozitivnimi vplivi na ohranjenost narave,

• trženje zelene ponudbe slovenskega turizma na osnovi prepoznanih trajnostnih produktov posameznih turističnih 
destinacij,

• spodbuda turističnih destinacij in ponudnikov k uvajanju modelov trajnostnega poslovanja, 

• razvoj zelenih doživetji, ki trajnostna poslovanja destinacij in ponudnikov preslikajo v doživetja in turistične 
proizvode za obiskovalce (npr. tematske zelene poti, zelene mreže).



Ključni cilj SRIP krožno gospodarstvo

Ključni cilj SRIP je 
znotraj verig vrednosti 

razviti 

prebojna tehnološka 
področja, 

produktne smeri, 
visokotehnološke 

proizvode in 
storitve za preboj na 

globalne trge, 

ob tem pa krepiti 
človeške vire, inoviranje 

in podjetništvo ter 
prenos znanja in 

tehnologij.



ii. Fokusna področja in področja skupnega razvoja

• Trajnostna energija - osredotočeno na energetsko izrabo odpadnih snovnih tokov (WtE), optimiranje energetske in snovne 
učinkovitosti, eksterne vire energije in nove poslovne modele za razvoj prebojnih proizvodov in storitev z visokim 
potencialom za rast.

• Biomasa in alternativne surovine - osredotočeno na trajnostno mobilizacijo biomase, ligno-celulozne biorafinerije za 
izolacijo ekstraktivov in polimernih gradnikov biomase in biorafinerije alternativnih surovinskih virov za razvoj inovativnih 
(bio)proizvodov.

• Sekundarne surovine - osredotočeno na predelavo industrijskih in gradbenih odpadkov, predelavo bioloških odpadkov v 
vredne produkte, krožno gospodarstvo snovnega toka odpadne električne in elektronske opreme ter tehnologije čiščenja 
odpadnih vod in pridobivanja snovi in energije iz njih.

• Funkcionalni materiali - osredotočeno na trajnostne kompozite in napredne embalaže /materiale.

• Procesi in tehnologije - osredotočeno na bio-osnovane zelene kemikalije in materiale, postopke pridelave in predelave 
polimerov, biotehnološko proizvedene spojine, kontinuirano proizvodnjo spojin ter novo proizvodno opremo z vodenjem.

• Krožni poslovni modeli - osredotočeno na trajnostne procese in mreže, in sicer v razvoj računalniško podprte platforme s 
ciljem ustvariti okolje za večjo tehnološko, ekonomsko in okoljsko učinkovitost tehnologij, procesov in podjetij pri 
doseganju dolgoročnega trajnostnega razvoja v celotnem življenjskem ciklu.



UAEU, Partnerstvo za digitalno tranzicijo,  
14 ukrepov
1. Učinkovita uporaba mestnih podatkov

• zgraditi podatkovno taksonomijo na evropski ravni

• Dostop in ponovna uporaba podatkov splošnega pomena iz 
zasebnega sektorja

• pospešitev uvajanja osebnih oblakov za osebne podatke in s tem 
povezane storitve

• standardizacija podatkov splošnega interesa

2. Pomoč mestom v digitalni preobrazbi

• Okvir ocenjevanja poslovnih modelov (BM) za mesta.

• Razvoj indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) na 
lokalni ravni

• Izgradnja skupnega strateškega orodja za zbiranje podatkov na 
evropski ravni

3. Učenje mest za inovacije v digitalnem prehodu

• Pospeševalnik inovacij in diseminacije

• Razvoj platforme za digitalizacijo mest, ki podpira agilno 
eksperimentiranje novih tehnologij

4. Kako se bodo državljani naučili postati digitalni?

• kurikulum za digitalne spretnosti

• Instrument digitalnega sosedstva (eksperimentalni ukrep)

• Razvoj modela izkušnje državljanov (CXM) (eksperimentalni 
ukrep)

• participativno urbanistično načrtovanje (eksperimentalni ukrep)

5. Izvajanje ključnih spodbujevalnih tehnologij; začenši z 5G

• Razvoj regulacije 5G, ki omogoča vlogo mikro-operaterjev preko 
urbanih platform


