
PREDNOSTNI CILJI STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE IN
SNOVNA UČINKOVITOST SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

1. Opredelitev razmerja med gospodarstvom in 
okoljem, rabo naravnih virov z vidika trajnostno 
sonaravnega razvoja

2.      Umestitev vloge snovne učinkovitosti slovenskega 
gospodarstva v razvojnih prioritetah in akcijskih 
načrtih Strategije razvoja Slovenije do leta 2013 











NEPOSREDNA MATERIALNA PRODUKTIVNOST 
SLOVENIJE (1999) (evro/tona)
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INTENZIVNOST 

DRŽAVA



Ravnanje z odpadki  po dejavnosti podjetja
(leta 2002) (v tonah)

146 698157 558298 296213F
Gradbeništvo

831 157842 8881 659 2521489D 
Predelovalne 
dejavnosti

13 00482 66895 67125C
Rudarstvo

1 292 2682 785 4694 055 8762444SKUPAJ
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drugim

Interna 
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odstranitev

Nastali 
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podjetij
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PREDNOSTNE RAZVOJNE NALOGE SRS

1. Uvajanje novega razvojnega modela=večplastno (gospodarsko, socialno 
in okoljsko) zasnovanega trajnostnega (sonaravnega) razvoja

2. 5 razvojnih prioritet, vključno z “ povezovanje ukrepov za doseganje 
trajnostnega razvoja”

3. 4 temeljni cilji: 
• Gospodarski-v 10 letih preseči povprečno raven ekonomske razvitosti 

EZ
• Družbeni-izboljšanje kakovosti življenja
• Medgeneracijski in sonaravni-uveljavljanje načela trajnosti kot 

temeljnega kakovostnega merila na vseh področjih razvoja
• Mednarodni-Slovenija kot prepoznavna in ugledna država



OPREDELITEV  SNOVNE UČINKOVITOSTI 
SLOVENSKEGA  GOSPODARSTVA V SRS

• Pretehtano povečevanje gospodarske rasti (in zaposlenosti) na temelju 
načel trajnostnega razvoja in dolgoročnega ohranjanja ekonomskih, 
socialnih in okoljskih ravnovesij=paradigma šibke trajnosti in 
sonaravnosti

• Integracija okoljevarstvenih ciljev v gospodarstvo

• “organizacija gospodarstva v okviru nosilnosti okolja, prostora in 
naravnih virov”

• “povečanje trajnostne rabe naravnih virov in ponovne uporabe ter
predelave odpadkov”

• “zmanjšanje energetske in snovne intenzivnosti”
• “spodbujanje razvoja in uporabe okoljskih tehnologij”



OPREDELITEV SNOVNE UČINKOVITOSTI SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V AKCIJSKIH NAČRTIH SRS

PRVA RAZVOJNA PRIORITETA: konkurenčno gospodarstvo in 
višja gospodarska rast

“Pričeti z ukrepi zmanjševanja energetske in snovne intenzivnosti 
slovenskega gospodarstva (uvajanje okoljske učinkovitosti podjetij) (MG, 
do konca 2006)”

PETA RAZVOJNA PRIORITETA: povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega razvoja

“Pripraviti in sprejeti Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov 
(MOP, do konca 2005)”

“Pripraviti in sprejeti Operativni program spodbujanja uporabe okoljskih
tehnologij (MOP, do konca 2006)” 


