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Kdo smo?



VARSTVO OKOLJA GZS - varstvo okolja 

Varstvo okolja - aktivnosti

• vpliv pri sprejemanju zakonodaje – zastopanje 
interesov
- industrijsko onesnaževanje (emisije v vode, emisije v zrak…. 

kakovost zunanjega zraka, voda…), ravnanje z odpadki, 

embalaža…, podnebne spremembe, energetska učinkovitost, 

EMAS, zelena javna naročila, okoljske dajatve…

• izobraževanje, povezovanje, izmenjava znanj, dobrih 
praks

- delavnice, konference, praktični prikazi, okrogle mize…

• okoljski nasveti (zakonodajne zahteve, trendi… )

Varstvo okolja – aktivnosti 



~ 2 dogodka na mesec

40 udeležencev na delavnico

80 - 100 udeležencev na konferenco, 

praktični prikaz

ReBirth - projekt Promocije recikliranja industrijskih in gradbenih 

odpadkov in njihove uporabe v gradbeništvu 

• delavnice, konference, praktični prikazi, priročniki, filmi…:

http://www.re-birth.eu/

• vabljeni na praktični prikaz obnove ceste po postopku hladne 

reciklaže, 10. julij 2014, Bača - Dolenja Trebuša : 

http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/varstvo_okolja/65259
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IMAGEEN – uvajanje okoljske zasnove v SMP s pomočjo EEN mreže

• delavnice, konference, e-izobraževanje, svetovanja

cilj: optimizacija embalaže
in stroškov

Projekti 2/2

NAJPOMEMBNEJŠE STORITVE ZA VAS 

Okoljske tehnologije so tehnologije, ki v primerjavi z drugimi manj 
škodujejo okolju. Vključujejo tehnologije in procese za 

obvladovanje onesnaževanja, izdelke, ki zahtevajo manj virov, 

ter storitve in postopke, ki omogočajo učinkovitejše 

upravljanje virov. Ustvarijo manj emisij, manj odpadkov, njihov 

vpliv na zdravje in biotsko raznovrstnost je omejen in na splošno 

prispevajo k zniževanju stroškov in povečevanju 

konkurenčnosti. Najdemo jih v skoraj vseh gospodarskih 

dejavnostih, kamor sodijo tudi nadzor onesnaževanja, 

gospodarjenje z vodami, ravnanje z odpadki in proizvodnja 

energije.

Kaj so okoljske tehnologije?



Okoljske inovacije so vse vrste inovacij, ki ustvarjajo 

poslovne priložnosti in s preprečevanjem ali 

zmanjševanjem svojega vpliva ali z izboljševanjem 
rabe virov (to velja tudi za rabo energije) koristijo 
okolju. So tesno povezane z razvojem in uporabo 

okoljskih tehnologij ter tudi s konceptoma okoljske 

učinkovitosti in okoljske industrije. Skupni cilj je 

prispevati k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje in 

potrošnje.

Kaj so okoljske inovacije?

VARSTVO OKOLJA Izzivi



Nekaj dejstev

• v 20. stoletju se je svetovna poraba fosilnih goriv povečala za 

12-krat, črpanje materialnih virov pa za 34-krat 

• vsaka oseba v EU porabi 16 ton materialnih virov letno, od 

katerih se 6 ton zavrže, polovica tega gre na odlagališča 

• če se bo raba virov nadaljevala s takšno hitrostjo, bosta do leta 

2050 za naše preživetje potrebna več kot dva planeta

• do leta 2050 bomo potrebovali štiri- do desetkratno povečanje 

učinkovitosti rabe virov, pri čemer so že do leta 2020 potrebne 

bistvene izboljšave

Vir: Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, COM(2011) 571 konč.

Okoljski akcijski program EU do 2020 (7 EAP)

„Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“

Dolgoročna vizija:

Leta 2050 živimo dobro znotraj okoljskih omejitev našega 

planeta. Naša blaginja in zdravo okolje izhajata iz inovativnega, 
krožnega gospodarstva, kjer se nič ne zavrže in kjer se 

naravni viri upravljajo trajnostno, biotska raznovrstnost pa je 
zaščitena, cenjena in obnovljena na način, ki krepi odpornost 

naše družbe. Naša nizkoogljična rast je že dolgo ločena od rabe 

virov in narekuje tempo varni in trajnostni globalni družbi.



Prednostni cilji 7 EAP

• varovati, ohranjati in izboljšati naravni kapital Unije

• spremeniti Unijo v z viri gospodarno, zeleno in konkurenčno 
nizkoogljično gospodarstvo

• varovati državljane Unije pred pritiski ter tveganji za zdravje

• povečati koristi okoljske zakonodaje Unije z izboljšanjem izvajanja

• izboljšati znanje o okolju in povečati zbirko dokazov za politiko

• zagotoviti naložbe v okoljsko in podnebno politiko ter upoštevati 

okoljske stroške 

• izboljšati vključevanje okoljskih vidikov v druga področja politike, 

zagotoviti usklajenost

• poskrbeti za to, da bodo mesta v Uniji bolj trajnostno naravnana 

• povečati učinkovitost Unije pri spoprijemanju z mednarodnimi 

okoljskimi in podnebnimi izzivi

V podporo krožnemu gospodarstvu

Vir: Janez Potočnik, European Commissioner for Environment, Press conference on 

Circular Economy and Green Employment Initiative, Brussels, 2 July 2014



Hvala za pozornost!

Kontakt: 

GZS-Služba za varstvo okolja


