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III 

POVZETEK 

Eko inovacije zaradi vedno več ekoloških problemov pomagajo pri zmanjševanju negativnih 

vplivov na okolje ter pripomorejo k celotnemu gospodarstvu in kakovostnejšemu bivanju 

družbe. V diplomski nalogi smo raziskovali eko inovacije v podjetju iz savinjske regije. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da obravnavano podjetje uporablja eko inovacije predvsem 

pri proizvodnji izdelkov iz bio materialov. Prejemajo tudi državna sredstva v okviru EU 

skladov. Na področju eko inovacij se razvijajo tako, da vlagajo v svoje zaposlene, jih 

izobražujejo, spremljajo trende ter sodelujejo s fakultetami in drugimi podpornimi 

organizacijami. Ugotovitve so pokazale, da so koristi eko inovacij predvsem družbene in 

ekonomske, saj podjetje uživa ugled in ima dober prihodek. Vendar pa je za razvoj eko 

inovacije pomembno imeti okolju prijazno miselnost ter nenehno vlagati v razvoj kadra in 

infrastrukturo. 

Ključne besede: eko inovacije, varstvo okolja, okoljski predpisi, podporno okolje, savinjska 

regija. 

SUMMARY 

Eco-innovations, because of the increasing number of environmental problems, help to reduce 

negative environmental impacts, contribute to the whole economy and to the better quality of 

life. In the diploma thesis we reserched eco-innovation in the selected company from the 

Savinjska region. The findings have shown that the company uses eco-innovations, which are 

used primarily for the production of biomass products. Company also uses state resources and 

the EU funds for their eco-innovations. Company is constantly investing in their employees, 

they collaborate with faculties and with other support organizations. Eco-innovations bring 

advantages for a company, The findings of our research thus showed that eco-innovations bring 

social and economic benefits, such as reputation and revenue. However, the development of 

eco-innovation and its success requires the right mentality, investing in the constant 

development of personnel and infrastructure. 

Key words: eco-innovations, environmental protection, environmental regulations, supportive 

environment, Savinjska region. 
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1 UVOD  

V uvodnem delu bomo najprej predstavili našo problematiko in teoretična izhodišča. Opredelili 

bomo namene in cilje, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju diplomske naloge. Predstavili 

bomo tudi metodologijo, ki smo jo izbrali za doseganje ciljev, ter predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Zahteve po ekoloških izdelkih in storitvah so vse večje, pritiski trga po okolju prijaznem 

delovanju pa postajajo vse močnejši. V ospredje zato prihajajo eko inovacije. Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) eko inovacijo opredeljuje kot vsako obliko 

inovacije, katere rezultat oz. cilj je viden v napredku v smeri trajnostnega razvoja z 

zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske ali 

doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov (MGRT b. l.). Za obvladovanje 

škodljivih vplivov na okolje skrbijo razni predpisi in zakoni. V Sloveniji imamo Zakon o 

varstvu okolja (ZVO-UPB1), v okviru Evrope pa veljajo okoljski standardi, kot sta ISO 14000 

in EMAS (European Commission b. l.). Pri spodbujanju imajo veliko vlogo tudi projekti in 

akcijski načrt Evropske komisije, s katerim spodbuja razmah novih inovativnih izdelkov, 

procesov in storitev, ki imajo, upoštevajoč celoten življenjski krog, manjši vpliv na okolje. 

Poleg predpisov Slovenija k eko inoviranju spodbuja z uvedbo davkov in davčnih olajšav ter 

raznih subvencij.  

Savinjska regija je skupaj z Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR) z namenom 

učinkovitejšega doseganja dviga kakovosti bivanja družbe in izboljšanja odnosa do okolja, v 

katerem njeni prebivalci delajo in živijo, zastavila dolgoročne aktivnosti za spodbujanje 

trajnostnih oblik razvoja, kot tudi temelje razvojne platforme. Začeli so izvajati regijske 

delavnice s primeri dobrih praks, organizirali so strokovna srečanja z vsebinami trajnostnega 

razvoja, predstavili projekte trajnostnega razvoja in uvedli Deklaracijo trajnostnega razvoja 

Savinjske (RASR 2014a). 

Eko inovacije prinašajo številne koristi. Okoljsko delovanje podjetja prinaša naslednje koristi: 

zmanjšan negativen vpliv na okolje, povečane možnosti za recikliranje in ponovna uporaba 

materialov, zmanjšani stroški pri porabi snovi, pomožnih materialov, energentov in stroški 

vzdrževanja, zmanjšani stroški pri odstranjevanju odpadkov, učinkovitejša proizvodnja, večji 

ugled podjetja in prepoznavnost, večji dobiček ter večja motiviranost zaposlenih (Pribaković, 

Zornik in Žagar 2004). Za savinjsko regijo tako poleg koristi, ki jih imajo posamezna podjetja, 

eko inovacije pripomorejo k trajnostnemu razvoju, večji prepoznavnosti in konkurenčnosti 

regije. 

V diplomski nalogi bomo v prvem delu opredelili teoretična izhodišča, v nadaljevanju pa 

raziskali eko inovacije v savinjski regiji na primeru podjetja, registriranega v njej. Raziskovali 
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bomo, kako razumejo pojem eko inovacija, katere eko inovacije uporabljajo in kako te vplivajo 

na njihovo poslovanje. Zanimale nas bodo tudi koristi eko inovacij, kako dobro (če sploh) 

podjetje pozna podporno okolje eko inoviranja in ali dobiva denarno podporo države oz. 

Evropske unije (EU). V namen raziskovanja bomo s podjetjem opravili intervju, pridobljene 

rezultate pa analizirali in podali priporočila. 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je preučiti eko inovacije ter se za namene raziskave osredotočiti na 

savinjsko regijo in podporno okolje, razpoložljivo vsem, ki se ukvarjajo z inovacijami na 

področju eko inoviranja. 

Cilji: 

– preučiti že obstoječo literaturo in raziskave ter jih kritično obravnavati; 

– izvesti kvalitativno raziskavo (intervju) z izbranim podjetjem; 

– interpretirati rezultate in zapisati priporočila. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Za teoretični del bomo uporabili deskriptivno metodo za opisovanje dejstev iz domače in tuje 

strokovne in znanstvene literature ter metodo kompilacije za prevzemanje stališč in spoznanj iz 

domačih in tujih strokovnih in znanstvenih del. Prav tako bomo analizirali in uporabili druge 

vire, kot so članki iz strokovnih revij, letna poročila, zborniki s konferenc itd. 

V empiričnem delu bomo uporabili kvalitativno metodo. Izvedli bomo polstrukturiran intervju 

s predstavnikom izbranega podjetja, ki pri svojem poslovanju uporablja eko inovacije in ima 

sedež v savinjski regiji. K vnaprej določenim vprašanjem za intervju bomo po potrebi med 

intervjujem postavili dodatna vprašanja. Z odprtim tipom vprašanj bomo dosegli svobodo 

odgovorov, ki so odraz razmišljanja predstavnika podjetja, in tako pridobili bolj poglobljene 

odgovore kot pri zaprtem tipu vprašanj. Na podlagi pridobljenih rezultatov bomo podali 

zaključke. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo lahko, da je na voljo dovolj ustrezne literature za razumevanje osnovnih 

pojmov, povezanih z eko inovacijami. Predpostavljamo, da so podatki dovolj zanesljivi in bodo 

dober odraz realnega stanja eko inoviranja v Sloveniji in EU. Predpostavljamo tudi, da eko 

inovacije podjetjem prinašajo več koristi kot slabosti. Prav tako predpostavljamo, da se v 

savinjski regiji vse več poudarja pomen eko inoviranja in poslovanja z namenom ohranjanja 

okolja in varovanja družbe ter obstajajo različni projekti in organizacije, ki skrbijo za eko 

inovativnost v regiji. 
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Omejitev, s katero se lahko soočimo, je neiskrenost intervjuvancev v izbranem podjetju. 

Raziskava bo temeljila na primeru enega podjetja, kar ni nujno realno stanje savinjske regije. 
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2 EKO INOVACIJE 

Globalne okoljske težave, s katerimi se srečujemo, so večinoma posledica človekovega 

prevelikega izkoriščanja naravnih virov, fosilnih goriv, mineralov, vode, tal in biotske 

raznovrstnosti. Negativni vplivi prometa z velikim deležem emisij toplogrednih plinov v 

ozračje so glavni vzrok za podnebne spremembe. Promet onesnažuje zrak in tako škoduje 

zdravju ljudi in okolju ter je velik vir hrupa. Infrastruktura prometa prav tako močno posega v 

naravo ter posledično škoduje živalim in rastlinam. Kmetijstvo negativno vpliva na 

koncentracijo nitratov v vodah in zemlji. Uporaba prekomernih količin anorganskih dušikovih 

gnojil v kmetijstvu vpliva na pridelano hrano, ki jo ljudje potem pojejo. Industrijski obrati s 

proizvodnjo in porabo okolje obremenjujejo z izpusti, toplogrednimi plini, nastajanjem 

odpadkov, razlitji nafte itd. (Evropska agencija za okolje 2019).  

Prav zaradi teh negativnih vplivov na okolje v Evropi izvajajo številne ukrepe, kot so emisijski 

standardi, prepovedi strupenih snovi, predpisi, zakoni, okoljska politika, okoljske dajatve, 

ozaveščanje z nalepkami o energijski učinkovitosti, vodenje kampanj itd. (Evropska agencija 

za okolje 2019). Prav tako podjetništvo in ekološke inovacije ustvarijo trajnostne rešitve in 

omogočijo boljšo izrabo dragocenih virov ter zmanjšujejo negativne učinke našega 

gospodarstva na okolje (European Commission 2009). 

2.1 Opredelitev ekoloških inovacij 

Služba za varstvo okolja opredeljuje inovacijo kot implementacijo novega ali močno 

izboljšanega proizvoda (izdelka ali storitve), postopka, metode trženja, organizacijskega ukrepa 

ali poslovne prakse. Okoljsko inovacijo pa opredeljuje kot inovacijo, ki lahko izboljša varstvo 

okolja ali pripomore k učinkovitejši rabi virov (GZS b. l. a). MGRT navaja, da je eko inovacija 

vsaka oblika inovacije, katere rezultat ali cilj je znaten oz. viden napredek v smeri trajnostnega 

razvoja z zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje, boljšim odzivanjem na okoljske pritiske 

ali doseganjem učinkovitejše ali odgovornejše rabe naravnih virov (MGRT b. l.). Evropska 

komisija okoljske inovacije pojmuje kot ključ do konkurenčnosti evropske prihodnosti, saj vse 

vrste takih inovacij (tehnološke ali netehnološke, novi izdelek, postopek, storitev, način vodenja 

in sodelovanja) ustvarjajo poslovne priložnosti in s svojim vplivom čim bolj pozitivno vplivajo 

na okolje. Cilj okoljskih inovacij je prispevati k trajnostni proizvodnji in trajnostni potrošnji ter 

biti okoljsko učinkovitejši. Po mnenju Evropske komisije okoljske inovacije spreminjajo vzorce 

porabe in proizvodnje, saj zagotavljajo bolj kakovostno bivanje ljudi, imajo manjšo porabo 

naravnih virov in energije ter minimalen izpust strupenih snovi (European Commission 2009). 

Observatorij za ekološke inovacije je presegel tradicionalno idejo inovacij za zmanjšanje 

negativnih vplivov na okolje in opredelil, da eko inovacije zajemajo tudi načine za zmanjšanje 

porabe naravnih virov pri načrtovanju in proizvodnji s ponovno uporabo ter recikliranjem 

materialov in izdelkov (ASEIC b. l.). Eko inovacije so del trajnostnega razvojnega procesa, ki 

temelji na inovacijah. Podjetja se zato poskušajo osredotočiti na razvoj poslovnih modelov, ki 
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temeljijo na trajnostnem razvoju, da bi zmanjšali negativne učinke svojih dejavnosti. Trudijo 

se bolje rabiti vire in voditi proizvodnjo tako, da postaja učinkovitejša in odgovornejša do 

okolja (Interreg b. l.). 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je opredelila tri glavne vidike 

ekoloških inovacij. Ti so cilji, ki se nanašajo na izdelke, tržne metode in organizacije kot glavni 

cilj ekoloških inovacij. Sledijo mehanizmi za spodbujanje ciljev in vključujejo spreminjanje, 

ustvarjanje in preoblikovanje. Tretji so vplivi oz. učinki ekoloških inovacij na okolje, ki 

prinašajo boljše okoljske rezultate (ASEIC b. l.). 

Pojem ekološka inovacija je tesno povezan z vrsto konceptov. Pogosto se uporablja izraz 

okoljska inovacija. Prav tako je povezan z okoljsko tehnologijo, ekološko učinkovitostjo, 

ekološko zasnovo, okoljskim načrtovanjem oz. »eko dizajnom«, trajnostnim oblikovanjem ali 

trajnostnimi inovacijami. Medtem, ko se izraz okoljska inovacija uporablja v podobnih 

okoliščinah kot ekološka inovacija, se drugi izrazi večinoma uporabljajo pri oblikovanju 

izdelkov ali procesov (Ministrstvo za okolje in prostor 2014). 

Trajnostne ekološke inovacije vključujejo veliko dejavnosti, med drugim povezanih s področji, 

kot so oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in sanacije, bioekonomija, zelena energija, 

biotehnologija (molekularne tehnologije za medicino in biofarmacijo), prehranska varnost in 

prehrambne tehnologije (funkcionalna hrana iz bioloških virov). V proizvodnih procesih lahko 

opazimo spremembe ekoloških inovacij, med drugim v uporabi fotonike in laserske tehnologije 

ali s spodbujanjem pametnega transporta in informacijsko-komunikacijskih tehnologij (Interreg 

b. l.). Okoljske inovacije so lahko učinkovitejše pakiranje hrane, postopki pridobivanja 

koristnih snovi iz vod, proizvodnja gradbenih materialov iz recikliranih odpadkov, okoljski 

izdelki, nove metode upravljanja, ki vključujejo vidike trajnostnega razvoja, itd. (European 

Commission 2009). Na sliki 1 so prikazane stopnje eko inovativnosti. 
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Slika 1: Stopnje eko inovacij 

Vir: MGRT b. l. 

Mednarodno trgovinsko središče je ugotovilo, da je leta 2008 svetovni trg zelene tehnologije 

dosegel 650 milijard ameriških dolarjev, kar je primerljivo velikosti vesoljske in farmacevtske 

industrije. Evropski forum za ekološke inovacije ocenjuje, da se bo leta 2020 globalni trg zelene 

tehnologije gibal v vrednosti 2,3 trilijona ameriških dolarjev. Med glavnimi sektorji bodo 

naslednja področja: obnovljiva energija, informacijska tehnologija in ravnanje z odpadno vodo 

(Interreg b. l.). 

Razlogi za uvedbo in izvajanje eko inovacij v podjetjih so številni. Med njimi so okoljski 

predpisi, okoljski davki, finančne spodbude in subvencije (Horbach 2008). Podpira jih tudi 

država s tehnologijo, finančno pomočjo pri projektih, informacijami o okoljski zaščiti itd. 

Povpraševanje kupcev in njihove zahteve so eden izmed ključnih razlogov za eko inovacije 

(Zeng idr. 2011). Skrb za okolje podjetnikov in organizacijska klima sta pomembna dejavnika 

za realizacijo eko inovacij (Qi idr. 2010). Prav tako podjetja pričakujejo številne koristi eko 

inovacij (za okolje in podjetje) in lahko postanejo zgled konkurenci ter si izboljšajo ugled 

(Pellegrini-Masini in Leishman 2011). Raziskava na vzorcu 223 podjetij je pokazala, da sta v 

Sloveniji najmočnejši gonilni sili za uvedbo eko inovacije konkurenčni pritisk in povpraševanje 

kupcev. Prav tako eko inovacije v Sloveniji spodbujajo menedžerjeva skrb za okolje, 

instrumenti okoljske politike in pričakovane koristi (Hojnik 2017). 
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2.2 Koristi eko inovacij 

Čisto in zdravo okolje je bistvenega pomena, če želimo ohraniti blaginjo in visoko kakovost 

življenja v Evropi (Evropska komisija 2009). Krajnc (2014) pravi, da je prva in najbolj 

neposredna korist načrtovanja okolju prijaznejših proizvodov zmanjšanje vplivov proizvoda na 

okolje. Zato morajo lokalne skupnosti v skladu z okoljsko politiko razmisliti o 

najpomembnejših vplivih na okolje, s katerimi se soočajo na lokalni ravni, in upoštevati še 

druge negativne vplive na okolje, kot so strupena in nevarna onesnaževala, erozija, škoda 

urbanega okolja, naravna in tehnološka tveganja, gensko spremenjeni organizmi, zdravje ljudi, 

morska in obalna območja ter podeželje. Naslednja korist, ki jo omenja Krajnc (2014), so 

znižani stroški podjetja in končnega uporabnika. Proizvajalci poskušajo zmanjšati porabo 

surovin in materialov ter tako znižati njihove stroške in stroške energije v procesu proizvodnje 

izdelka. Proizvodnja postaja učinkovitejša, saj podjetja zmanjšujejo količino odpadkov in 

optimizirajo porabo energije. Za uporabnika vsi izdelki, ki zmanjšujejo porabo energije v fazi 

uporabe, pomenijo pozitiven učinek na stroške porabe. Tako proizvodi z zmanjšano porabo 

energije ali boljšo zasnovo in vključeno možnostjo popravila dolgoročno zmanjšujejo stroške 

uporabnika. Naslednja korist je večji ugled podjetja, saj lahko z okolju prijaznejšimi izdelki in 

storitvami izboljša oslabljeno podobo podjetja tako med zaposlenimi kot tudi končnimi 

uporabniki (Krajnc 2014).  

Eko inovacije pripomorejo k večji konkurenčnosti, saj je za podjetje pomembno, da postane 

vidno znotraj konkurence ter se od nje razlikuje v pozitivnem smislu in eko dizajn je ena od 

možnosti za to (Evropska komisija 2009). Prav tako lahko z uvedbo novega ali inovativnega 

eko proizvoda vstopimo v nove tržne sektorje in trge, ki imajo zahtevnejša okoljska merila 

(Krajnc 2014). V EU se je začela izvajati pobuda za vodilni trg (Lead Market Initiative), v 

katerem je opredeljenih več tržnih področij s prihodnjo visoko rastjo v Evropi. Večina 

dejavnosti, ki so bile opredeljene kot vodilni trgi, na primer dejavnost trajnostne gradnje, 

recikliranje, bio izdelki in obnovljivi viri energije, so poglavitni trgi za okoljske inovacije. 

Okoljske inovacije tako povečajo evropsko konkurenčnost in ustvarijo visoko strokovna 

delovna mesta (Evropska komisija 2009). 

Observatorij za ekološke inovacije navaja, da te prinašajo ekonomske koristi ter koristi za 

okolje in družbo (Eco-innovation Observatory 2016). V nadaljevanju jih bomo našteli. 

Ekonomske koristi:  

– prihranek stroškov materialov in energije, 

– novi izdelki in stroritve, 

– novi poslovni modeli, 

– novi trgi in poslovne priložnosti. 

Koristi za okolje: 

– trajnostni menedžment naravnih virov, 
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– boj proti podnebnim spremembam, 

– izboljšanje biotske raznovrstnosti. 

Koristi za družbo: 

– izboljšanje kakovosti življenja, 

– ustvarjanje novih delovnih mest. 

Raziskava na vzorcu 223 slovenskih podjetij je pokazala, da eko inovacije prinašajo ekonomske 

koristi, dobičkonosnost in večjo konkurenčnost. Prav tako pozitivno vplivajo na stopnjo 

internacionalizacije, kar podjetju omogoča lažji vstop na tuje trge in višji odstotek prodaje na 

njih (Hojnik 2017). 

2.3 Izzivi eko inovacij 

Povpraševanje po okoljskih tehnologijah javnega in zasebnega sektorja je majhno. Razlogi so 

številni: priklenjenost na obstoječe tehnologije, težji dostop do financiranja, cene, slaba 

ozaveščenost potrošnikov, pomanjkanje sredstev v podjetju itd. Prehod na okoljske tehnologije 

je lahko zapleten, saj imajo večje naložbene stroške zaradi tveganj in večje zagonske stroške 

(Evropska komisija 2009). Med težavami, ki pestijo nove tehnologije, je tudi slaba 

verodostojnost. Zato naj bi shema EU za preverjanje okoljskih tehnologij in njena mreža 

centrov, ki potrjujejo uporabnost ekoloških inovacij, povečali zaupanje vanje (European 

Commission 2015).  

Izziv, s katerim se soočajo podjetja, je, kako izboljšati okoljsko učinkovitost izdelkov v 

njihovem celotnem življenjskem ciklu (katere surovine uporabiti, način dobave, uporaba 

proizvodov, možnosti za ponovno uporabo in recikliranje). Prav tako je izziv, kako povečati 

povpraševanje po okolju prijaznejših izdelkih in proizvodnih tehnologijah ter kako pomagati 

potrošnikom biti bolj obveščeni o trajnostni potrošnji. Pri številnih običajnih proizvodih in 

storitvah v tržno ceno niso vključeni izpusti, ki nastajajo pri proizvodnji, stroški bolezni zaradi 

onesnaževanja in negativni vplivi na ekosisteme. Zato morajo potrošniki in proizvajalci 

prispevati h gospodarstvu, ki je visoko energetsko učinkovito, in proizvajati z malo ogljika ter 

tako ohraniti in zaščititi okolje (Evropska komisija 2009). Evropska komisija prav tako izvaja 

akcijski načrt za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo ter industrijsko politiko. Za spodbujanje 

ekoloških inovacij EU uporablja zelena naročila, finančne spodbude, standarde, znake za 

okolje, tržne mehanizme (trgovanje s pravicami do emisij) in uveljavljeno okoljsko zakonodajo 

(Evropska komisija 2009).  
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3 EKO INOVATIVNOST V EVROPSKI UNIJI 

Okolju prijazne inovacije so pomembne za zmanjšanje okoljskega vpliva izdelkov in storitev 

ter imajo višjo dodano vrednostjo, s čimer prispevajo k boljšemu poslovanju podjetij in 

povečanju njihove konkurenčnosti. Zato tudi Evropska komisija prepoznava ekološke inovacije 

kot enega ključnih vzvodov za doseganje ciljev strategije Evropa 2020. Osrednja ciljna skupina 

aktivnosti, ki jih izvaja EU, so mikro, mala in srednje velika podjetja. Tako s širjenjem dobrih 

praks spodbuja okolju prijazno oblikovanje (eko dizajn) in okolju prijazne inovacije (eko 

inovacije) ter izvaja projekte, ki so osredotočeni predvsem na usposabljanje in svetovanje za 

uporabo obstoječih orodij za okolju prijazno oblikovanje (MGRT 2014). Strategija Evropa 

2020 se zavzema za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki bo zagotovila, da se inovativne 

zamisli pretvorijo v proizvode in storitve. Tako bo EU ustvarjala rast in delovna mesta ter 

reševala glavne družbene izzive v Evropi. Ena izmed pobud v tej smeri je tudi razvoj akcijskega 

načrta za ekološke inovacije (Evropska komisija 2011). 

3.1 Evropski Akcijski načrt za ekološke inovacije 

Akcijski načrt za ekološke inovacije (Eco-AP – Eco-innovation Action Plan) je temelj za 

prehod na zeleno gospodarstvo in gospodarno ravnanje z viri ter krepi povpraševanje po 

ekoloških inovacijah in naložbah, povezanih z okolju prijaznimi inovacijami. Z njim želijo 

uvajati ključne okoljske tehnologije, krepiti sodelovanje med članicami EU in ozaveščati o 

možnostih novih tehnologij. Prav tako spodbujajo program za nova znanja, spretnosti in 

delovna mesta ter tako odpravljajo ovire zaradi neustreznih kvalifikacij. Eco-AP je osredotočen 

na inovacije, ki zmanjšujejo pritiske na okolje in odpravljajo vrzeli med inovacijami in trgom. 

Načrt zajema ukrepe tako pri povpraševanju kot ponudbi ter temelji na raziskavah, industriji in 

političnih in finančnih instrumentih. Izvajanje ukrepov podpirajo s pomočjo partnerstva med 

vsemi zainteresiranimi v zasebnem in javnem sektorju ter s pomočjo Evropske komisije 

(Evropska komisija 2011). 

Evropska komisija (2011) spodbuja ključne dejavnike oz. ukrepe za tržno sprejemanje 

ekoloških inovacij z: 

– uporabo okoljske politike in zakonodaje kot gonilom za spodbujanje ekoloških inovacij,  

– podporo predstavitvenih projektov in partnerstev, 

– razvojem novih standardov, ki spodbujajo ekološke inovacij,  

– zbiranjem finančnih instrumentov in podpornih storitev za mala in srednje velika podjetja, 

– spodbujanjem mednarodnega sodelovanja, 

– podporo razvoju novih znanj in spretnosti, delovnih mest in izvajanjem programov 

usposabljanja, 

– spodbujanjem ekoloških inovacij s pomočjo evropskih inovacijskih partnerstev. 
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3.2 Finančne spodbude EU 

Obzorje 2020 je okvirni program EU za raziskovanje in inovacije. Aktiven je v obdobju 2014–

2020 in nadomešča predhodni 7. okvirni program (FP7), ki se je iztekel leta 2013. Obzorje 2020 

je najpomembnejši finančni instrument izvajanja inovacij v EU in njene Strategije Evropa 2020. 

S programom želijo dvigniti konkurenčnost EU in s pomočjo finančnih sredstev pomagati pri 

raziskovanju in inoviranju ter tako doseči gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta. 

Skupna finančna sredstva naj bi za izvajane aktivnosti znašala preko 80 milijard EUR. Med 

aktivnostmi programa Obzorje 2020 so (MIZS b. l.): 

– krepiti odličnost znanosti in raziskav EU,  

– krepiti vodilno vlogo industrije na področju raziskav in inovacij ter vlagati v ključne 

tehnologije, omogočati boljši dostop do kapitala in tako spodbujati mala in srednje velika 

podjetja, 

– reševati ključne družbene izzive in vprašanja, povezana s socialno in ekonomsko krizo v 

Evropi, podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem mobilnosti in prometa, varnostjo 

v družbi, dostopnostjo do obnovljivih virov, zagotovitvijo preskrbe z varno hrano, 

pomenom evropske kulturne dediščine in izzivom staranja prebivalstva, 

– približati raziskave trgu in tako pomagati inovativnim podjetjem lažje priti na trg,  

– spodbujati mednarodno sodelovanje in vzpostaviti pravi enotni trg za znanje, raziskave in 

inovacije. 

Poleg programa Obzorje v EU obstajajo še druge oblike finančne pomoči za ekološke inovacije 

(European Commission 2018a): 

– LIFE – instrument financiranja EU za okolje in podnebne ukrepe (2014–2020) v obsegu 3,4 

milijarde EUR. Cilji zajemajo učinkovitost virov, vodo, odpadke in ključne tehnologije, 

– program COSME za konkurenčnost podjetij (2014–2020) v obsegu 2,3 milijarde EUR. Cilji 

zajemajo okolje in učinkovitost virov, raziskave, inovacije, regionalni razvoj, nizkoogljično 

gospodarstvo ter konkurenčnost mladih in srednjih podjetij, 

– ESIF – Evropski strukturni in investicijski skladi (2014–2020),  

– investicijski načrt (2015–2017), ki zajema projekte EU s poudarkom na raziskavah in 

inovacijah, veliki infrastrukturi, zaposlovanju in okoljski tajnosti. 

Na sliki 2 je prikazan proračun EU za leto 2018. Celoten proračun Evropske komisije je znašal 

160.113,52 milijona EUR. Delež, namenjen za trajnostni razvoj, znaša 59.285,32 milijona 

EUR, kar je 37% celotnega proračuna. Z leti delež sredstev za trajnostni razvoj pada. Leta 2014 

je znašal 41%, leta 2016 40% in leta 2018 le še 37% celotnega proračuna (European 

Commission Budget 2018).  
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Slika 2: Evropski proračun za leto 2018 

Vir: European Commission Budget 2018. 

Konkurenčnost za rast in 

delovna mesta; 

€22.001.452.725,00 

Ekonomska, socialna 

in teritorialna 

kohezija; 

€55.532.244.928,00 

Trajnostni razvoj: 

naravni viri; 

€59.285.323.122,00 

Varnost in 

državljanstvo; 

€3.493.241.199,00 

Globalna Evropa; 

€9.568.842.411,00 

Administracija; 

€9.665.513.627,00 



 

12 

4 EKO INOVACIJE V SLOVENIJI 

Okoljska ozaveščenost prebivalcev v Slovenije je na zelo visoki ravni in se še naprej izboljšuje, 

saj se slovenski potrošniki zavedajo vprašanja trajnostnega razvoja in ga uporabljajo v svojem 

življenju in pri potrošniških navadah. Več slovenskih podjetij je premagalo gospodarsko krizo 

z izvajanjem trajnosti v svojem poslovanju (Interreg 2018). Interreg (2018) je naredil SWOT 

analizo eko inovacij v Sloveniji in ugotovil, da je ekološka inovativnost v slovenskih podjetjih 

posledica pritiska konkurenčnih podjetij, menedžerske skrbi za okolje in povpraševanja 

potrošnikov. Država namenja precejšnja sredstva za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

obnovljive vire energije in ravnanje z odpadki. Prav tako sledi direktivam EU in jih vpeljuje v 

državno zakonodajo, strateške dokumente in razvojne usmeritve. V Sloveniji obstajajo tudi 

ZVO-UPB1 in različni okoljski standardi, kot sta ISO 14001 in EMAS (Interreg 2018). 

4.1 Zakon o varstvu okolja 

V Sloveniji lahko zakonodajo, ki se nanaša na varstvo okolja, delimo na primarno in 

sekundarno. V primarno zakonodajo spadajo (Kraner 2013): 

– Zakon o varstvu okolja (ZVO-UPB1),  

– Zakon o ohranjanju narave (ZON), 

– Zakon o vodah (ZV-1). 

Med sekundarno okoljevarstveno pravo v Sloveniji štejemo druge, bolj specifične zakone, kot 

so Zakon o varstvu podzemnih jam, Zakon o Triglavskem narodnem parku, Zakon o varstvu 

pred ionizirajočimi sevanji in jedrski nevarnosti, Zakon o meteorološki dejavnosti itd. (Kraner 

2013). 

ZVO-UPB1 ureja področje varstva okolja, ki je temeljni pogoj za trajnostni razvoj v državi. 

Zavzema se predvsem za (Brank 2017):  

– zmanjšanje obremenitve okolja,  

– povečanje porabe obnovljivih virov energije, 

– izboljševanje kakovosti okolja, 

– trajnostno rabo naravnih virov, 

– odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, 

– izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja. 

Zakon opredeljuje temeljna načela varstva okolja in določa ukrepe za izvajanje varstva okolja. 

Njegov glavni cilj je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja v smeri, ki omogoča 

dolgoročne pogoje za človekovo zdravje in dobro počutje ter ohranitev biotske raznovrstnosti 

(Kraner 2013). ZVO-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 57/12) spodbuja uporabo 

in razvoj tehnologij, ki preprečujejo ali zmanjšujejo obremenitev okolja, spodbuja potrošnjo in 

proizvodnjo, ki zmanjšuje obremenitev okolja, ter plačuje onesnaževanje in rabo naravnih 

virov. V 13. členu je predpisano načelo javnosti, kar pomeni, da morajo biti vsi okoljski podatki 
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javni in so prosto dostopni za vse. V ZVO-UPB1 ni specifično opredeljeno, da morajo 

organizacije voditi okoljsko računovodstvo. Obvezno pa je, da vključujejo vrednostne in 

nevrednostne informacije o varstvu okolja v letna poročila. Ovrednotena morajo biti tudi 

potencialna okoljska tveganja, zato je dobro, da podjetje vodi okoljsko knjigovodstvo in ima 

lažji pregled nad vplivom na okolje (Kraner 2013). ZVO-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06, 

70/08, 108/09, 57/12) prav tako ureja štiri glavne institute javnopravnega varstva okolja. Ti so 

okoljevarstveno dovoljenje, okoljevarstveno soglasje, monitoring okolja in inšpekcijsko 

nadzorstvo. 

4.2 Shema EMAS 

V EU je shema EMAS vzpostavljena od leta 1995 (GZS b. l. b). EMAS je sistem za okoljsko 

ravnanje in presojo ter podjetju omogoča, da s sprotnim spremljanjem in sistematičnim 

izboljševanjem okoljske uspešnosti zmanjša stroške ravnanja z viri in odpadki, obvladuje 

okoljska tveganja in se obvaruje pred kaznimi ter zagotavlja skladnost z regulativnimi 

zahtevami. Podjetju omogoča tudi, da izkoristi prednosti pri oprostitvi uporabe zakonskih 

določb (npr. pri inšpekcijskih pregledih) ter izboljša odnose z notranjimi in zunanjimi deležniki. 

Podjetje stalno izboljšuje svojo okoljsko uspešnost in dosega konkurenčno prednost z 

izboljšanjem svoje verodostojnosti, transparentnosti in ugleda pri strankah (Tvoja Evropa – 

Evropska unija 2019a). Podjetja se lahko vključijo v EMAS in s tem dokažejo, da so vpeljala 

sistem ravnanja z okoljem, ki ustreza evropskim merilom in zahtevam zakonodaje. Z 

registracijo dobijo pravico do uporabe logotipa EMAS, ki ga v Sloveniji podeli pristojni organ 

Ministrstva za okolje in prostor. Logotip lahko podjetja uporabljajo na reklamnem gradivu, 

spletnih straneh, poslovnih dokumentih itd. Ne smejo ga uporabljati na proizvodih in njihovi 

embalaži, saj je za promocijo okolju prijaznejših izdelkov ali storitev predviden evropski 

okoljski znak Ecolabel, ki se je v Sloveniji uveljavil pod nazivom »okoljska marjetica« (GZS 

b. l. b). Na sliki 3 je prikazan okoljski znak Ecolabel. 

 

Slika 3: Okoljski znak Ecolabel 

Vir: Kotorna 2014. 
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Od podjetij se v okviru EMAS zahteva poročila o delovanju, ki morajo vsebovati (Frankovič 

2001, 28): 

– kako podjetje deluje, 

– opis okoljske politike podjetja, okoljevarstvenega programa in sistema vodenja, 

– popis pomembnih okoljskih vprašanj na določeni lokaciji in njihovo oceno, 

– predviden datum naslednje izjave oz. datum, ko bo podjetje ponovno presojalo o zadevi,  

– ime neodvisnega pooblaščenega presojevalca vplivov, 

– prestavitev podatkov o izpustih, količini proizvedenih odpadkov, količini porabljenih 

surovin, energije in vode ter proizvedenem hrupu. 

V Sloveniji je v register EMAS vpisanih 11 organizacij. Med njimi so Luka Koper, A1, 

Ljubljanske mlekarne, Gorenje, Kemis, Cinkarna Celje, Lek, Medium, SPG-SOL, Plin in MOL 

– Oddelek za varstvo okolja. Sistem se uveljavlja počasi in v omejenem obsegu, saj je v 

Sloveniji slaba obveščenost o sistemu, sistem zahteva visoke stroške vzpostavitve, njegovo 

vzdrževanje je drago, subvencij in ostalih spodbud pa je zelo malo (Zelena Slovenija 2017). 

Največ organizacij EMAS v letu 2017 je bilo v Nemčiji (1171), Italiji (909), Španiji (861) in 

Avstriji (291) (EMAS 2017). V teh državah so vzpostavljene številne olajšave, spodbudna 

zakonodaja ter številni ekonomski in finančni instrumenti. Prav tako njihovi pristojni organi 

nudijo podporo za promocijo in obveščanje. V te namene organizirajo konference in sektorske 

kampanje, podeljujejo nagrade EMAS in s pomočjo mreženja krepijo skupnost EMAS (Zelena 

Slovenija 2017). 

Pri shemi EMAS gre torej za okoljsko politiko, ki jo podjetje skrbno načrtuje, izvaja, 

dokumentira in evalvira. Cilji okoljske politike so spremljanje in izboljševanje vplivov na 

okolje, hkrati pa zmanjševanje porabe virov. Ključni elementi okoljske politike so zavezanost 

trajnemu izboljšanju ravnanja z okoljem glede na obstoječe stanje, zavezanost preprečevanju 

onesnaževanja ter zavezanost spremljanju in upoštevanju zakonskih zahtev (Strašek 1998, 17). 

Podjetja si npr. postavijo cilj zmanjšati raven hrupa ali emisije in ogljikov odtis. Postavljajo si 

tudi cilje na področju izobraževanja in ozaveščanja strank ter organizirajo dogodke po 

trajnostnih načelih (Zelena Slovenija 2017). Za sledenje vsem tem elementom morajo zelo 

dobro poznati ekološke vidike svoje organizacije, določiti natančne in dosegljive cilje, 

odgovornosti in postopke ter jih ustrezno presojati, določiti preventivne in korektivne ukrepe, 

ki zagotavljajo povratne informacije, ter učinkovitost delovanja sistema (Strašek 1998, 17). 

Koristi sheme EMAS so zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in tudi znižanje stroškov pri 

poslovanju (Zelena Slovenija 2017). 

4.3 Okoljski standard ISO 14001 

ISO 14001 je mednarodni okoljski standard o varstvu okolja, ki naj bi podjetjem priskrbel 

elemente učinkovitega sistema za ravnanje z okoljem in je primeren za manjša in tudi večja 

podjetja (Vujoševič 2006). Organizaciji pomaga uresničiti načela okoljske politike in 
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obvladovati morebitne nevarnosti za okolje (SIQ b. l.). Ker je ciklični proces, ni dovolj, da 

podjetje opredeli samo cilje, temveč mora varstvo okolja načrtovati in zastaviti ukrepe, s 

katerimi bo zmanjšalo vpliv poslovanja na okolje. Pomembno je, da podjetje sledi okoljski 

politiki, jo načrtuje, izvaja in preverja, ima vodstveni pregled in se nenehno izboljšuje 

(Vujoševič 2006). V Sloveniji je bilo leta 2015 veljavnih 344 certifikatov ISO 14001. Od tega 

jih je bilo 17 v kategoriji transport, skladiščenje in zveze, 9 v kategoriji oskrba z vodo in 26 v 

kategoriji trgovina na debelo in na drobno: popravila motornih vozil, motornih koles, osebnih 

in gospodinjskih pripomočkov. V letu 2017 je bilo v Sloveniji skupaj veljavnih 450 certifikatov 

(ISO 2017). 

Standard ISO 14001 od podjetja zahteva, da (Vujoševič 2006): 

– ima vzpostavljeno primerno okoljsko politiko, 

– ugotovi, kakšni so okoljski vidiki njegovih preteklih, sedanjih in prihodnjih načrtovanih 

dejavnosti, proizvodov in storitev, ki pomembno vplivajo na okolje, 

– ugotovi prednostne naloge in zastavi ustrezne okvirne in izvedbene okoljske cilje, 

– ugotovi ustrezne predpise, zakone in druge zahteve, ki sovpadajo z delovanjem podjetja, 

– pripravi program za uresničitev politike in ciljev, 

– se je sposobno prilagajati okoliščinam, 

– podpira načrtovanje in nadzor procesov, preventivo in korekcijske ukrepe ter presoje in 

preglede sistema, da lahko ustrezno sledi primernosti načrtovanega sistema ravnanja z 

okoljem. 

Koristi, ki jih prinaša okoljski standard ISO 14001 za podjetja, so izboljšano vodenje procesov 

in boljši konkurenčni položaj, izboljšane delovne razmere, povečano zaupanje strank, poslovnih 

partnerjev in javnosti, obvladovani varčevalni ukrepi, znižani stroški pri poslovanju in 

omogočena podpora v primeru zunanjega nadzora (SIQ b. l.). 

4.4 Okoljske zahteve v Sloveniji 

EU tudi v Sloveniji zahteva, da izdelki, ki za svoje delovanje uporabljajo energijo, ustrezajo 

minimalnim zahtevam glede energijske učinkovitosti in ekološkega načrtovanja izdelkov 

(Tvoja Evropa – Evropska unija 2019b). To so tisti izdelki, ki za delovanje potrebujejo dovod 

energije (elektriko, plin, fosilna goriva). Obsegajo grelnike vode, televizijske sprejemnike, 

računalnike, svetilke, pralne stroje, industrijske peči itd. Prav tako morajo minimalnim 

zahtevam ustrezati tudi izdelki, ki za svoje delovanje ne potrebujejo energije, ampak imajo 

posredni ali neposredni vpliv nanjo in lahko pripomorejo k prihrankom energije. Med njimi so 

okna, kopalniške armature in izolacijski material (GZS b. l. c). Cilj je zmanjšati onesnaževanje 

okolja v celotni življenjski dobi izdelka. Prodajalec mora pred prodajo izdelka zagotoviti, da ta 

izpolnjuje predpisane zahteve. Ločimo splošne in posebne zahteve. Splošne zahteve pomenijo, 

da je izdelek energijsko varčen in se lahko reciklira, priložena mora imeti navodila, kako ga 

uporabljati in vzdrževati za kar najmanjši vpliv na okolje. Od prodajalca se prav tako zahteva, 

da z analizo izdelka v celotni življenjski dobi poišče možnosti za izboljšave. Posebne zahteve 
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določajo natančno izmerjene vrednosti in omejitve (npr. največjo dovoljeno porabo energije, 

minimalno količino recikliranega materiala) (Tvoja Evropa – Evropska unija 2019b). 

Obstajajo še energijske nalepke, ki jih podjetja nalepijo na svoje izdelke. Pokažejo, v kateri 

energijski razred od A do G glede na porabo energije spada naprava. Razred A pomeni 

najmanjšo porabo, G pa največjo. Če se večina naprav uvrsti v razred A, se dodajo še trije 

dodatni razredi. Ti so A+, A++ in A+++. Ker pa je danes večina izdelkov v razredih A+, A++ 

ali A+++, to povzroča zmedo pri potrošnikih, zato bodo do leta 2021 takšno razvrščanje ukinili 

za hladilnike, pomivalne stroje, pralne stroje, televizije in svetilke (Tvoja Evropa – Evropska 

unija 2019c). Posodobljen sistem označevanja z energijskimi nalepkami bo pomagal kupcem 

pri sprejemanju okolju prijaznejših odločitev za nakup, obveščal bo potrošnike in ustvaril 

enotno bazo podatkov. Prav tako bo omogočal večjo preglednost izdelkov in poenostavljeno 

iskanje informacij o njih, saj bo na nalepkah tudi črtna koda (Trajnostna energija b. l.). Podjetja 

imajo za svoje izdelke, ki so oblikovani ekološko in izpolnjujejo stroga okoljska merila, pravico 

do uporabe znaka EU za okolje. Ta je priznan v vseh državah EU in kupcem pove, da izdelek 

ustreza strogim okoljskim merilom, ter veča ugled okoljsko odgovornega podjetja (Tvoja 

Evropa – Evropska unija 2019d). 

Od 1. januarja 2018 v Sloveniji velja Uredba o zelenem javnem naročanju (GZS b. l. d). 

Ustvarili so jo z namenom zmanjšanja negativnega vpliva na okolje z javnim naročanjem 

okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev oz. gradnje. Namen uredbe je tudi izboljšati 

okoljske značilnosti že obstoječe ponudbe, spodbujati krožno gospodarstvo, razvijati okoljske 

inovacije ter tako postati zgled zasebnemu sektorju in potrošnikom (Uredba o zelenem javnem 

naročanju 2018). V uredbi so določeni okoljski vidiki, ki jih morajo naročniki upoštevati. V 

dokumentaciji javnega naročanja mora biti opredeljen predmet javnega naročanja, njegove 

tehnične lastnosti, merila za izbor najugodnejše ponudbe, pogoji za ugotavljanje sposobnosti 

ponudnika in pogodbena določila (GZS b. l. d). 

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) vsebuje minimalne okoljske 

zahteve in merila za naslednje predmete javnega naročanja: 

– živila in gostinske storitve, 

– tekstilne izdelke, 

– pohištvo, 

– cestna vozila in pnevmatike, 

– cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, 

– električno energijo, 

– električne sijalke in razsvetljavo v notranjih prostorih, 

– televizorje, 

– grelnike vode, hladilnike, pralne stroje, pomivalne stroje, 

– pisarniški papir, 

– čistila in storitve čiščenja, 
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– sanitarne armature, 

– projektiranje in izvedbo gradnje cest ali stavb, 

– kmetijske proizvode in vrtnarske storitve. 

Javna naročila predstavljajo velik delež javnofinančnih odhodkov. Po podatkih Eurostata so 

slovenski javni naročniki v letu 2009 naročali blago, storitve in gradnje v skupni vrednosti 6,04 

milijarde EUR. Študija Evropske komisije o zelenih javnih naročilih za leto 2009 je ugotovila, 

da Združeno kraljestvo, Nemčija, Avstrija, Švedska, Danska in Nizozemska upoštevajo merila 

zelenega javnega naročanja pri 45% skupne vrednosti naročil in pri 55% pogodb (GZS b. l. d). 

Leta 2017 je bilo v Sloveniji v proračun plačanih 1.601,81 milijona EUR okoljskih davkov, kar 

je skoraj 3% več kot v letu 2016. Največji delež okoljskih davkov je bil pobran z davki na 

energijo (85%), sledijo davki na promet s skoraj 12% ter davki na onesnaževanje in davki na 

rabo naravnih virov (skupaj več kot 3%). Največji delež teh davkov plačajo gospodinjstva 

(64%), preostali delež pa gospodarski sektor. Delež okoljskih davkov je v letu 2017 znašal 

skoraj 4% bruto domačega proizvoda (BDP) (SURS 2018). Na sliki 4 lahko vidimo primerjavo 

deleža davkov za okolje v evropskih državah leta 2016. Slovenija je v vrhu med državami EU. 

 

Slika 4: Delež okoljskih davkov v letu 2016 glede na BDP 

Vir: OECD 2019. 

Okoljski davki so pomemben instrument za oblikovanje relativnih cen blaga in storitev. 

Značilnosti davkov, vključenih v bazo podatkov, se uporabljajo za oblikovanje okoljskih 

davčnih prihodkov na naslednjih okoljskih področjih: izdelki, ki porabljajo energijo, motorna 

vozila in prevozne storitve, meritve ali ocene emisij v zrak, vodo in snovi, ki tanjšajo ozonski 

plašč, ravnanje z odpadki in hrup ter upravljanje vode, zemlje, gozdov in biotske raznovrstnosti 

(OECD 2019). 
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V današnjem času ne zadostujejo samo zagotovila podjetij, da izpolnjujejo zahteve zakonodaje, 

ampak morajo dokazati, da dejansko dosegajo ustrezne učinke ravnanja z okoljem tako pri vseh 

zainteresiranih kot tudi izven organizacije. Zaradi vse večje okoljske ozaveščenosti se področja 

zakonodaje širijo in obsegajo veliko več področij poslovanja (GZS b. l. e). 

4.5 Stanje ekološke inovativnosti v Sloveniji 

V primerjavi s konkurenco je Slovenija upadla, saj so bile druge države učinkovitejše pri 

uveljavljanju in sprejemanju zakonodaje na področju ekoloških inovacij ter so uspele 

vzpostaviti bolj inovativno okolje. Ne smemo pa zanemariti nekaterih zasebnih podjetij, ki so 

uspela na mednarodni ravni: Akrapovič, Pipistrel, Dewesoft itd. Prav tako država ne uživa 

velikega ugleda na mednarodni ravni, ni dobro znana in na politični ravni ne igra velike vloge. 

Prav tako veliko ljudi z visoko izobrazbo odide v tujino, kjer so bolje plačani za svoje delo 

(Interreg 2018). Vodilna področja za ekološke inovacije v Sloveniji ostajajo avtomobilska 

industrija, električna in trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost stavb in trajnostna 

gradnja, učinkovita električna oprema, tehnologije pametnega merjenja in področja farmacije. 

V Sloveniji so pomembna tudi druga krožna gospodarstva, ki obsegajo kmetijski in živilski 

sektor, kjer se trudijo zmanjšati živilske odpadke in se osredotočiti na trajnostno kmetovanje. 

V turizmu se osredotočajo na t. i. zeleni turizem, ki poudarja odgovorno ravnanje do narave in 

trajnostni razvoj (European Commission b. l.). 

Na sliki 5 so prikazane države EU in njihovi indeksi ekoloških inovacij v letu 2018. Indeks 

zajema pet dimenzij: vložke, dejavnosti in rezultate ekoloških inovacij, učinkovitost virov in 

družbenoekonomske rezultate. Vidimo lahko, da so vodilne države eko inovacij Luksemburg, 

Nemčija, Švedska in Finska. Slovenija je malo nad evropskim povprečjem z indeksom 107. 

Med države, ki imajo najnižji indeks, spadajo Poljska, Bolgarija in Ciper (European 

Commission 2018b). 
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Slika 5: Indeks ekoloških inovacij po državah v letu 2018 

Vir: European Commission 2018b. 

Na sliki 6 lahko vidimo, kako se je spreminjal indeks ekoloških inovacij v Sloveniji glede na 

evropsko povprečje. Slovenija se skozi leta giblje približno okoli evropskega povprečja. Leta 

2013 je bil indeks v državi najnižji in je imel le 71 točk. V letu 2017 je indeks eko inovativnosti 

znašal 117, kar lahko pripišemo dejstvu, da je vlada v zadnjih letih bistveno okrepila podporo 

in začela izvajati aktivnosti, povezane s krožnimi spremembami (European Commission b. l.). 
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Slika 6: Primerjava indeksa ekoloških inovacij v Sloveniji z evropskim povprečjem 

Vir: European Commission 2018b. 

Kljub temu je še veliko prostora za okrepljeno medresorsko usklajevanje in sodelovanje pri 

sprejemanju in izvajanju predvidenih ukrepov, ki bi zagotavljali bolj trajnostne vzorce 

proizvodnje in potrošnje v Sloveniji. Takšni ukrepi so spodbujanje trajnostnega in 

učinkovitejšega izkoriščanja naravnih virov, pospeševanje raziskav in ustvarjanje inovacij, ki 

koristijo okolju, izboljšujejo trajnostno mobilnost in povečujejo konkurenčnost železniškega 

prometa, ter boljše sodelovanje med lokalnimi politikami (European Commission b. l.). 

Slovenija ima veliko prednosti, ker je vključena v evropski gospodarski prostor, kjer velja 

prosto gibanje kapitala, ljudi in blaga. Posledično imajo podjetja, ki poslujejo na mednarodnih 

trgih, večje možnosti za uspeh. Slovenska podjetja imajo velike zmogljivosti za prilagajanje na 

trgu in veliko priložnosti za razvoj eko inovacij v državi na področju tehnologije in prenosa 

znanja med državami članicami (Interreg 2018). 

Na sliki 7 so prikazane naložbe in tekoči izdatki za varstvo okolja v Sloveniji od leta 2010 do 

leta 2017. 

 

Slika 7: Naložbe in tekoči izdatki za varstvo okolja v Sloveniji 

Vir: SURS 2017. 
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Za naložbe za varstvo okolja je bilo leta 2017 namenjenih 233 milijonov EUR, kar je 9,8% več 

kot leta 2016. Med naložbami za varstvo okolja leta 2017 je bil največji delež za ravnanje z 

odpadki. Znašale so 105 milijonov EUR. Za upravljanje odpadnih voda so namenili 65 

milijonov EUR naložb, za varstvo zraka in podnebja 40 milijonov EUR, za varstvo in izboljšavo 

tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke 

raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter drugo pa 32 milijonov EUR (SURS 2017). 

Skupno so tekoči izdatki za varstvo okolja v letu 2017 znašali 531 milijonov EUR, kar je 5,2% 

več kot v letu 2016. Največji delež tekočih izdatkov je bil namenjen za ravnanje z odpadki, in 

sicer v vrednosti 306 milijonov EUR. Za upravljanje odpadnih voda je bilo v letu 2017 

namenjenih 139 milijonov EUR tekočih izdatkov, za varstvo zraka in podnebja 63 milijonov 

EUR in za druge namene 24 milijonov EUR (SURS 2017). 

Glede na statistične regije v Sloveniji je največji delež vseh naložb prispevala podravska regija 

z 28%, sledili sta osrednjeslovenska regija s 24% in spodnjeposavska regija s 16%. Največji 

delež tekočih izdatkov za varstvo okolja so prispevale osrednjeslovenska regija s 33%, 

savinjska regija s 17% in koroška regija z 12% (SURS 2017). 

4.6 Podporno okolje za podjetništvo v Sloveniji 

Slovenskim podjetjem in podjetnikom pri ekološkem podjetništvu pomagajo različne 

institucije. V nadaljevanju bomo predstavili in opisali najpomembnejše. 

MGRT je glavni subjekt v državi, ki izvaja programe za spodbujanje podjetništva in 

konkurenčnosti. Njegova vizija temelji na krepitvi mednarodne konkurenčnosti slovenskih 

podjetij in prilagajanju slovenskega gospodarstva zahtevam globalne ekonomije. V okviru 

ukrepov za spodbujanje podjetništva in podpornega okolja za podjetništvo izvajajo razne 

promocije ter ukrepe za spodbujanje podjetništva in ključne podjetniške kompetence, kot so 

ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost. Omogočajo tudi vavčerske spodbude za rast in razvoj 

podjetij. Vse te ukrepe ministrstvo izvaja s pomočjo javne agencije SPIRIT Slovenija (MGRT 

b. l.). Kot posebna enota v GZS deluje tudi Služba za varstvo okolja (SVO), ki s svojim 

delovanjem pokriva različna okoljska področja, nenehno spremlja zakonodajo varstva okolja, 

povezuje, izobražuje, svetuje in usposablja na področju varstva okolja ter podeljuje priznanja 

inovacijam, ki podpirajo krožno gospodarstvo (SVO b. l.). 

Obstaja tudi veliko drugih agencij, skladov, portalov in ustanov, ki omogočajo potencialnim 

podjetnikom in že delujočim podjetjem lažjo pot do uspeha. Dodeljujejo subvencije in drugo 

denarno pomoč, omogočajo izobraževanja in mentorstvo, pomagajo pri promociji in nudijo 

ostale oblike brezplačnih storitev. Najpomembnejše institucije so navedene na spletni strani 

MGRT-ja (b. l.):  

– ESS – Evropski socialni sklad, 
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– SPIRIT – Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 

razvoja, investicij in turizma, 

– JAPTI – Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 

– VEM – Vse na enem mestu, 

– Podjetniški portal, 

– SID – Slovenski podjetniški sklad, 

– Eko sklad, 

– obrtne in gospodarske zbornice Slovenije, 

– podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter tehnološki park. 

V Sloveniji obstaja tudi Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki določa ukrepe 

za spodbujanje podjetništva in organiziranosti na tem področju ter dodeljuje sredstva, 

namenjena za podporno okolje podjetništva. V 2. členu so opredeljeni cilji zakona, ki obsegajo 

vzpostavitev podpornega okolja tako na lokalni kot tudi nacionalni ravni, trudijo se pri 

ustvarjanju zavesti o pomenu podjetništva za gospodarski razvoj, povečujejo možnosti za 

ustanavljanje novih podjetij ter spodbujajo njihovo rasti in tako ustvarjajo nova delovna mesta. 

V 13. členu so opredeljeni instrumenti javnega sklada za spodbujanje podjetništva. Javni sklad 

skladno s predpisanimi kriteriji dodeljuje kredite, jamstva, subvencije, naložbe in finančne 

zakupe za podjetnike (ZPOP-1, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 in 27/17). 
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5 SAVINJSKA REGIJA IN EKOLOŠKE INOVACIJE 

Savinjska regija ima izjemno strateško lego, saj se nahaja v središču Slovenije. Skozi regijo 

potekajo pomembne mednarodne ceste in železnice. Njeno središče je mesto Celje. Za 

ohranjanje gospodarske rasti ter trajnostni in okolju prijazen razvoj pripravlja Regionalni 

razvojni program, ki je vedno bolj usmerjen v skrb za naravo in okolje. Prav tako so v savinjski 

regiji dejavna številna podjetja in zagonska podjetja, ki se trudijo ekološko inovirati (RASR 

2014a). V nadaljevanju bomo najprej predstavili regijo in se posvetili razvojnemu programu, 

preučili podporne institucije za eko podjetništvo in opisali nekaj primerov eko inovacij v regiji. 

5.1 Splošne značilnosti savinjske regije 

Savinjska regija je ena izmed dvanajstih regij Slovenije, po velikosti pa tretja izmed vseh. 

Regija ima okoli 254.824 prebivalcev, kar predstavlja 12% slovenskega prebivalstva, njena 

površina pa je 2301 km2, kar je 11,4% površine Slovenije (Vlada 2017). V savinjsko regijo je 

vključenih 31 občin, od tega dve mestni občini, to sta Mestna občina Celje in Mestna občina 

Velenje. Občinska središča s statusom mesta so Laško, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, 

Šentjur in Žalec, ostala pa Braslovče, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, 

Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogatec, Solčava, Šmarje 

pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko in Zreče (RASR 

2014a). Na sliki 8 so prikazane občine v savinjski regiji. 

 

Slika 8: Občine v savinjski regiji 

Vir: Vlada 2017. 

Regija obsega Velenjsko kotlino, Kozjansko gričevje, Spodnjo Savinjsko dolino, Zgornjo 

Savinjsko dolino z alpskim svetom in del Kamniško-Savinjskih Alp. Ima veliko vodnega 

bogastva z rekami, jezeri, izviri s termalno in mineralno vodo. Glavna reka v regiji je Savinja. 

Logarska dolina je ena najlepših alpskih dolin. Poznana je tudi po Kozjanskem parku, ki je 
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zavarovano območje v Sloveniji, Pohorju, Velenjski kotlini in tamkajšnjem nahajališču lignita 

(Vlada 2017). 

Temelj strateškega razvoja v regiji predstavlja kmetijstvo. Posebej v Spodnji Savinjski dolini 

je znana tradicija hmeljarstva. Znane so tudi Celjske mesnine in Mlekarna Celeia ter 

vinogradniški družbi Klet Imeno in Zlati grič. V savinjski regiji sta pomembni kulturna 

dediščina in srednjeveška zgodovina. To se odraža v številnih dvorcih in gradovih. Najbolj 

poznani so Celjski in Velenjski grad, grad Podsreda in Komenda ter dvorec Strmol. Tudi 

turizem je pomembna gonilna sila gospodarstva v regiji. To se odraža v številnih naravnih 

termalnih zdraviliščih (Thermana Laško, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, Terme Dobrna, 

Terme Olimia, Terme Zreče, Terme Topolšica in zdravilišče Rogla) in turističnih središčih 

(Rogla, Golte, Celjska koča). Prav tako skrbijo za izletniški turizem z različnimi dogodki, 

kulturnimi in športnimi prireditvami, gostinsko ponudbo, seminarji in konferencami ter muzeji. 

Celje, ki je regijsko središče, je poznano po Celjskih grofih ter privablja številne domače in tuje 

turiste. V regiji je poskrbljeno tudi za kolesarstvo, saj imajo 517 km dolgo regijsko kolesarsko 

pot (Vlada 2017). 

Za razvoj gospodarstva v regiji so zaslužne uspešne velike gospodarske družbe: Cinkarna Celje, 

Kovintrade Celje, Unior Zreče, Gorenje Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Štore Steel, 

Premogovnik Velenje, BSH Hišni aparati Nazarje, SG Automotive Slovenske Konjice itd. 

Najuspešnejše srednje velike gospodarske družbe v regiji so Kozmetika Afrodita, Zlatarna 

Celje, Steklarna Rogaška, GKN Driveline Slovenija, Izletnik Celje, MIK – mednarodno 

trgovsko in proizvajalno podjetje, Konus Konex, Jagros Podplat, Vitli Krpan, Etol, GIC 

Gradnje, Cetis, EMO Orodjarna, KLS Ljubno, Terme Olimia itd. (RASR b. l.). V letu 2015 je 

bilo v regiji okoli šest tisoč gospodarskih družb, ki so zaposlovale okoli 56 tisoč ljudi, in okoli 

sedem tisoč samostojnih podjetnikov, ki so zaposlovali šest tisoč ljudi. Neto plača je leta 2015 

znašala 953 EUR, kar je od slovenskega povprečja nižje za 2 EUR (Vlada 2017). V regiji se 

povprašuje predvsem po delavcih za preprosta dela v predelovalni dejavnosti, zidarjih, varilcih 

in tesarjih ter voznikih težkih tovornjakov. Prav tako na trgu dela iščejo v gostinstvu, turizmu 

in zdravstvu (Vlada 2017). 

Vsako leto Slovenija pripravi lestvico gazel, ki zajema najhitreje rastoča podjetja v državi. Na 

lestvico se uvrstijo podjetja, ki dosegajo najvišje rasti prihodkov od prodaje v obdobju petih let. 

Poleg visokih indeksov rasti je pogoj za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem 

bilančnem letu, ki mora biti vsaj 400.000 evrov prihodkov v izhodiščnem letu. Podjetje mora v 

obeh indeksnih letih poslovati vseh 12 mesecev in za leto 2018 je vstopni pogoj za lestvico tudi 

najmanj 15 zaposlenih. Podatki za lestvico 2018 so bili zajeti 5. junija 2018 (Gazela 2018). Iz 

preglednice 1 lahko razberemo 15 najhitreje rastočih podjetij v savinjski regiji. 
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Preglednica 1: Najhitreje rastoča podjetja 2018 v savinjski regiji 

Podjetje Občina Čisti prihodki 

od prodaje '17 

(v EUR) 

Čisti poslovni izid 

poslovnega leta 

'17 (v EUR) 

Indeks rasti 

prodaje '12–'17 

INEL, d. o. o. Celje 16.519.553 5.940.536 815,2 

PRO monting, d. o. o. Celje 3.731.554 199.583 713,1 

Čepin, d. o. o. Vojnik 14.920.313 101.962 512,8 

Avtopark, d. o. o. Slovenske 

Konjice 

2.996.709 52.239 390,4 

MIK okna, d. o. o. Vojnik 3.158.390 60.331 384,0 

Ferokov, d. o. o. Prebold 2.730.105 365.329 348,4 

Brahigradnje, d. o. o. Celje 2.241.139 269.175 337,8 

Aplast, d. o. o. Žalec 9.457.052 611.566 327,0 

Interstar, d. o. o. Štore 2.748.941 97.563 323,0 

KIT-AK, d. o. o. Rogaška 

Slatina 

7.990.553 504.851 322,3 

Ecobeton, d. o. o. Prebold 6.391.918 460.737 316,7 

Tegometall 

inženiring, d. o. o. 

Šentjur 10.391.272 747.488 312,7 

AG-montaža, d. o. o. Celje 5.635.543 1.040.919 308,3 

Avtotehnika Celje, d. 

o. o. 

Celje 59.973.438 725.746 307,9 

Simes, d. o. o. Celje 2.090.345 143.498 307,6 

Vir: Gazela 2018.  

Prav tako podeljujejo zlate gazele in savinjsko-zasavska regija je v 17 letih dosedanjih izborov 

dosegla kar sedem zlatih gazel, kar je med šestimi regijami rekordno število. Leta 2001 in 2005 

Engrotuš, leta 2006 Dat-Con, 2011 KLS Ljubno, 2012 Dewesoft, leta 2014 Plastika Skaza in 

leta 2018 Tehnos (Gazela 2018). 

5.2 Razvojna strategija v savinjski regiji 

Razvojna agencija Savinjske regije (RASR) je bila ustanovljena z namenom spodbujati razvoj 

na regionalni ravni in izvajati razvojno-pospeševalne naloge v savinjski regiji. V okviru svojega 

delovanja je začela izvajati različne projekte in razvojne strategije, da bi dosegla želen razvoj v 

regiji (RASR 2014a). 

Projekt Savinjska regija – Ekoregija so začeli izvajati leta 2010. Ustvarjen je bil z namenom 

spodbujati občine k intenzivnejšemu razmišljanju o trajnostnem razvoju in vključevanju 



 

26 

okoljskih vidikov v že obstoječe naložbe. Zato so decembra 2009 na 17. seji Sveta regije 

predstavili zasnovo dolgoročnega okoljskega projekta, ki so ga tudi podprli. Namen projekta 

je, da v procese dela in bivanja vključujejo visoko kakovostne okoljevarstvene standarde. 

Ustvariti želijo visoko delovno in bivalno kulturo, ki bo temeljila na pozitivnih vrednotah do 

okolja, dosegati visoke stopnje odgovornosti do ohranjanja dediščine in vpeljati razne okolju 

prijazne aktivnosti. Prizadevajo si izvajati in poudarjati primere dobrih praks ter tako prispevati 

k trajnostnemu razvoju regije. S projektom Savinjska regija – Ekoregija želijo ustvariti 

pozitivno podobo regije in podporno okolje za razvoj turizma, podjetništva in vseh visoko 

tehnoloških procesov ter tudi samooskrbo regije glede kakovosti in obsega pridelave vseh 

življenjskih potrebščin. Skupaj s predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva in civilnih 

združenj želijo izpostavljati in spodbujati primere aktivnosti in projektov, ki so ključnega 

pomena za trajnostno ohranjanje okolja (Mestna občina Velenje b. l.). Tako si s projektom 

Savinjska regija – Ekoregija prizadevajo za ustvarjanje okolju in ljudem prijazne regije, 

oblikovanje spodbudnega razvojnega okolja ter boljšo prepoznavnost in privlačnost regije za 

razvojna vlaganja. V regiji so prejeli različne nagrade na natečajih in projektih, ki se odražajo 

v okolju prijaznih aktivnostih. Na osnovi rezultatov projekta se je podporno okolje za razvoj 

regije bistveno izboljšalo. Prav tako si prizadevajo, da bo izvajanje projekta preraslo v način 

dela in razmišljanja v regiji. S projektom želijo doseči dodano vrednost za prihodnje generacije 

in ohranjati okolje s trajnostnim načinom razvoja in delovanja (Mestna občina Velenje b. l.).  

Razvojni svet Savinjske regije sprejema najpomembnejše odločitve družbenega in razvojnega 

pomena v regiji. Svet regije z župani vseh 31 občin pripravlja Regionalni razvojni program  

Savinjske regije (RRP) za obdobje 2014–2020. V njem so opredeljena štiri prednostna 

področja, ki obsegajo predelavo in obdelavo materialov (kovinskopredelovalna industrija, 

lesnopredelovalna dejavnost, predelava plastike, predelava in obdelava stekla), prehransko 

oskrbo, trajnostni turizem in energetsko oskrbo (Vlada 2017). RRP Savinjske regije 2014–2020 

je temeljni strateški in programski dokument v regiji. Njegovi razvojni cilji obsegajo področje 

gospodarstva, socialnega razvoja, izobraževanja, javnega zdravstva ter prostorskega, 

okoljskega in kulturnega razvoja. Prav tako so določili instrumente za doseganje zastavljenih 

ciljev. Program so pripravile RASR in ostale območne razvojne agencije v regiji. Prav tako so 

sodelovali ostali razvojni partnerji savinjske regije, Razvojni svet Savinjske regije in odbori 

Razvojnega sveta Savinjske regije. Namen programa je ustvariti pogoje za trajnostni razvoj 

savinjske regije. Vizija se glasi: »S trajnostnim razvojem regije do splošne blaginje.« (RASR 

2014a). Skupaj z izzivi EU, nacionalno strateško usmeritvijo in priložnostmi v savinjski regiji 

so opredelili naslednje cilje (Razvojna agencija Sotla b. l.): 

– trajnostna gospodarska rast, 

– krepitev podjetništva, obrti skozi samozaposlovanje, 

– kakovost poslovnega in bivalnega okolja, 

– trajnostno ravnanje z naravnimi viri, 

– samooskrba regije, 

– urejena trajnostna razvojna infrastruktura, 
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– povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva. 

RASR (2014) je opredelila aktivnosti, ki jih izvajajo z namenom spodbujanja trajnostnega 

razvoja regije: 

– izvajanje regijskih delavnic s primeri dobrih praks, 

– organiziranje kakovostnih strokovnih srečanj z vsebinami trajnostnega razvoja,  

– predstavitve projektov trajnostnega razvoja, 

– uvedba Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, 

– širjenje informacij in promoviranje trajnostnega razvoja savinjske regije. 

V okviru RRP Savinjske regije 2014–2020 izvajajo številne projekte. Eden izmed njih je tudi 

Okoljsko prijazna Savinjska regija. S tem projektom skrbijo za okoljsko infrastrukturo, čiščenje 

odpadnih vod in dograjevanje vodovodnega omrežja, ravnanje z odpadki in gradnjo 

komunalnih objektov, gradnjo čistilnih naprav, varstvo okolja, kulturno in naravno dediščino, 

ohranjanje elementov krajine ter ureditev učnih poti (RASR 2014a).  

5.3 Podporno okolje za ekološke inovacije v savinjski regiji 

V nadaljevanju bomo našteli in na kratko opisali nekaj podpornih institucij v savinjski regiji.  

RASR je bila ustanovljena z namenom, da kot subjekt spodbuja razvoj na regionalni ravni in 

izvaja razvojno-pospeševalne naloge v savinjski regiji. Njihova vizija se glasi: »Prepoznana bo 

kot institucija, ki uspešno opravlja projektno delo, pridobiva evropska in državna sredstva za 

uresničevanje razvojnih projektov, ter kot institucija, ki si prizadeva povezovati različne 

razvojne akterje v regiji za pripravo in izvedbo skupnih regijskih projektov v dobrobit vseh 

prebivalcev savinjske regije.« Agencija izvaja številne projekte. Med njimi sta projekt CLEAN, 

ki obsega tehnologije in odprte inovacije za nizkoogljične regije, ter projekt LIVING 

CASTLES, ki je mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma in ohranjanja kulturne 

dediščine. Prav tako pripravljajo regionalne razvojne programe za savinjsko regijo in 

Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije (RASR b. l.). Na področju podjetništva so v 

regiji dejavne tudi Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-šaleška območno razvojna agencija, 

in Razvojna agencija Sotla.  

Regionalna gospodarska zbornica Celje (RGZC) spodbuja zavedanje o pomenu družbene 

odgovornosti v Sloveniji in vzpostavlja podporno okolja za razvoj družbeno odgovorne 

podjetniške prakse. Izvaja vrsto storitev in javnih pooblastil v podporo podjetjem in 

podjetnikom pri njihovem poslovanju in razvoju. Organizirajo seminarje in izobraževanja ter 

nudijo svoje prostore. Prav tako podeljujejo nagrade za najinovativnejše izdelke in storitve 

(RGZC b. l.). Območna obrtno-podjetniška zbornica (OZZ) Celje prav tako spodbuja 

podjetništvo in izvaja razvojne projekte, kot je Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške 

miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne 
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osebe. Aktivnosti, ki jih izvajajo, so pridobivanje informacij za poslovanje podjetja in 

podjetnikov, promoviranje podjetništva in spodbujanje timskega dela, razvoj inovativnega 

mišljenja, delavnice in promocije, svetovanje o zagonu, poslovanju in razvoju podjetja ter 

spremljanje potreb na nadgradnjo podpornih storitev in njihova evalvacija (OZZ Celje b. l.). 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SSGZ) je prav tako dejavna na področju gospodarstva 

v regiji in se trudi ustvarjati konkurenčne pogoje za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji (SSGZ 

b. l.).  

V savinjski regije so tudi številni podjetniški inkubatorji. Inkubator Savinjske regije, ki se 

nahaja v Celju, nudi svoje prostore za nastajanje inovativnih podjetniških idej mladih zagonskih 

podjetij. Prav tako organizirajo različne podjetniške dogodke in delavnice za nova podjetja, 

obveščajo o javnih razpisih, povezujejo mlade in delodajalce ter pripravljajo delavnice o drugih 

pomembnih temah glede podjetništva (Inkubator Savinjske regije b. l.). SAŠA inkubator se 

nahaja v Velenju in je prav tako namenjen nadobudnim podjetnikom ter ustvarja podporno 

okolje za razvoj podjetništva v SAŠA regiji. Nudi strokovno pomoč v obliki mentorstva, 

delovno okolje in različne delavnice, ki pomagajo novim podjetjem do uspeha (SAŠA inkubator 

b. l.). V regiji so tudi drugi podjetniški inkubatorji, ki pomagajo pri ustvarjanju podpornega 

okolja za podjetnike (Šentjur, Vrelec itd.). Razvojna agencija (RA) Kozjansko obvešča 

podjetnike in ostale zainteresirane o aktualnih razpisih, svetuje in pomaga pri iskanju možnih 

virov financiranja, pomaga pri prijavah na razpise in pripravlja informativne delavnice (RA 

Kozjansko b. l.).  

V savinjski regiji je tudi nekaj medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so most med 

izobraževanjem, usposabljanjem, gospodarstvom in razvojem. Najbolj poznana sta MIC Celje 

in MIC Velenje. V Slovenskih Konjicah se nahaja U-LAB, ki ima učno-izdelovalni laboratorij 

z najsodobnejšimi stroji za prototipiranje. Organizirajo izobraževalne programe in delavnice, 

mentorsko delo, možnost individualnega dela na strojih, izobraževanje za uporabo strojev pod 

vodstvom strokovnih sodelavcev in proces oblikovanja prototipa pod vodstvom mentorja  

(U-Lab b. l.). 

V savinjski regiji je še veliko drugih organizacij, ki ustvarjajo podporno okolje za podjetništvo, 

nudijo uporabne informacije, izvajajo projekte in omogočajo finančno podporo ter druge oblike 

pomoči, kot so delavnice in brezplačne promocije. Zato imajo veliko vlogo pri razvoju 

podjetništva ne le v regiji, ampak tudi na nacionalni ravni.  

5.4 Primeri ekoloških inovacij v savinjski regiji 

V več mestih savinjske regije so poskrbeli za javno razsvetljavo, ki uporablja varčne sijalke in 

tako zmanjšuje porabo električne energije. Prav tako skrbijo za protipoplavno varnost na 

porečju Savinje, nemoteno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Za zmanjšanje emisij CO2 se 

trudijo z urejanjem infrastrukture za trajnostni turizem. Energetsko obnavljajo stavbe in vodijo 
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energetsko knjigovodstvo javnih objektov. Skrbijo za kulturno dediščino v občinah, oskrbo 

gozdov in ekološko učinkovito kmetijstvo, ki proizvaja varno in kakovostno hrano za potrebe 

regije. Za ustrezno ravnanje z odpadki imajo v regiji številne zbirne centre, ekološke otoke, 

centre ponovne uporabe in čistilne naprave. Za izobraževanje in ozaveščanje najmlajših so v 

občinah zadolženi eko vrtci in eko šole (RASR 2014b). 

V nadaljevanju bomo našteli nekaj eko inovacij v savinjski regiji, ki so prejele nagrado SSGZ 

(b. l.). Bokashi Organko 2 iz podjetja Plastika Skaza, d. o. o., je kuhinjski kompostnik, ki s 

pomočjo posebnega posipa iz koristnih mikroorganizmov predela ostanke sadja, zelenjave in 

drugih organskih snovi ter pridela kompost za rastline, fermentacijsko tekočino za zalivanje 

rastlin in biološko čistilo za odtoke (SSGZ b. l.). Sestavni deli kuhinjskega kompostnika so 

prikazani na sliki 9. 

 

Slika 9: Bokashi Organko 2 

Vir: Skaza b. l. b.  

Nova generacija pomivalnih strojev SmartFlex iz Gorenja, d. d., so pomivalni stroji s porabo 

energije A+++ minus 10%, operejo lahko največ kosov posode na trgu, imajo največjo kad na 

trgu, najmanjšo porabo vode in najnižjo raven hrupa (SSGZ b. l.). Pomivalni stroj je prikazan 

na sliki 10. 



 

30 

 

Slika 10: Pomivalni stroj SmartFlex Gorenje, d. d. 

Vir: Gorenje b. l. 

Biorazgradljivi cvetlični lonček iz odpadnih žitaric je izdelek podjetja BOKRI, d. o. o., ki se ga 

po uporabi odvrže med biološke odpadke in se predela v kompost (SSGZ b. l.). Lonček in 

njegova razgradnja sta prikazana na sliki 11. 

 

Slika 11: Proces razgradnje BOKRI lončka 

Vir: Bokri 2018.  

Hibridna toplotna črpalka z možnostjo koriščenja več obnovljivih virov je izdelek podjetja 

Kronoterm, d. o. o. Izkorišča toploto zemlje in ob večjih temperaturah toploto zraka ter tako 

doseže večjo učinkovitost in večje prihranke pri delovanju (SSGZ b. l.). Hibridna toplotna 

črpalka je prikazana na sliki 12. 

 

Slika 12: Hibridna toplotna črpalka Kronoterm 

Vir: Kronoterm b. l. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

Za namene raziskave bomo obravnavali podjetje z eko inovacijami, ki je registrirano v savinjski 

regiji. Izbrano podjetje se ukvarja s proizvodnjo in prodajo izdelkov iz plastičnih mas za dom 

in prosti čas. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili podjetje in njegovo dejavnost. 

6.1 Predstavitev izbranega podjetja 

V Evropi prebivalci letno odvržemo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, od tega jih je manj 

kot 30% možno reciklirati in le 5% vrednosti plastične embalaže ostane v gospodarskem ciklu. 

Preostalo se izgubi po kratki prvi uporabi, kar letno stane med 70 in 107 milijard EUR. Z 

recikliranjem vseh plastičnih odpadkov bi na svetu letno prihranili 3,5 milijarde sodov nafte. 

Zato je temeljni cilj prebivalcev Evrope, da do leta 2030 vsa plastična embalaža postane 

primerna za recikliranje ali ponovno uporabo na stroškovno učinkovit način (Skaza 2018). 

Podjetje se zaveda, da so okolju prijazni materiali več kot potrošniški trend in so nujen razvojni 

preobrat za ohranjanje kakovostnega življenja na svetu. Zato se poslanstvo podjetja glasi: »Z 

razvojem inovativnih produktov, ki so narejeni iz eko materiala, ohranjamo lepši planet in 

našim uporabnikom nudimo rešitve, ki jim omogočajo lepše življenje.« Vizija podjetja se glasi: 

»Biti med 10 najboljšimi ekološkimi podjetji, ki postavljajo trende v industriji plastike.« 

Vrednote podjetja so vrednote posameznika, zato se podjetje trudi navduševati z dizajnom in 

nuditi odlično izkušnjo za končnega uporabnika. Njihovi cilji so postavljeni v skladu z 

njihovimi sanjami in strankami. Imajo trajnostni pogled na svet ter spoštljivo in odgovorno 

ravnajo z naravnimi viri in vsemi sodelujočimi (Skaza b. l. a).  

Specializirani so za proizvodnjo plastičnih ohišij za različne izdelke s področja elektronike, še 

posebej za merilno in električno industrijo. Kupcem zagotavljajo orodja, proizvodnjo kalupov 

za umetne mase, montažo in logistiko. Prav tako so specializirani za opremo za dom. Izdelujejo 

izdelke iz umetnih mas za dom in prosti čas. Med njimi so stoli, koši in posode za gospodinjske 

odpadke, izdelki s tankimi stenami in izdelke iz kombinacije lesa, kovine in plastike. V njihovi 

ponudbi so tudi kuhinjski pripomočki: cedila, kuhalnice, zajemalke, obračalke, podstavki, 

rezalne deske, sklede, krožniki, vrči, ožemalniki itd. Prav tako imajo izdelke za piknike in 

kampiranje ter krožno gospodarstvo – kuhinjski kompostniki (Skaza b. l. b). Podjetje je 

klasično plastiko zamenjalo za surovine, ki temeljijo na bio osnovi in naravnih surovinah, kot 

je sladkorni trs. Usmerjeni so v rešitve, ki dvigujejo kakovost in lepoto življenja na našem 

planetu, delujejo po načelu gospodarjenja brez odpadkov in se trudijo, da se lahko njihovi 

materiali ponovno uporabijo. Zato podpirajo sprejeto evropsko direktivo o odpravi plastike za 

enkratno uporabo. Prav tako pri poslovanju upoštevajo standarde ISO 9001, ISO 14001, BS 

OHSAS 18001:2007 (Skaza 2019).  

Ena izmed njihovih linij izdelkov je izdelava plastičnih izdelkov na bio osnovi, prijazni do 

okolja in narejeni iz materialov, ki ne izkoriščajo neobnovljivih naravnih virov po nepotrebnem. 
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Prav tako je 81% materiala rastlinskega izvora. Izdelki so brez melanina in BPA. Niso še 

naravno biološko razgradljivi, jih je pa mogoče 100% reciklirati. Izdelki so zato trpežni in imajo 

dolgo življenjsko dobo. Za druge izdelke uporabljajo polipropilen (za kompostnike) in 

polikarbonat (za prosojne stole) ter materiale iz biopolietilena na osnovi sladkornega trsa za 

izdelke lastnih blagovnih znamk (Skaza 2018).  

Podjetje ima več kot 40-letno tradicijo. Sodi v elitno skupino treh odstotkov podjetij v branži 

na svetu, ki so sposobna združevati več različnih materialov (les in kovina) s plastiko. V zadnjih 

petih letih je njihove izdelke izbralo že več kot 1,3 milijona kupcev po celem svetu. S svojimi 

izdelki so prisotni na 17 različnih trgih, sodelujejo z 12 uglednimi trgovskimi verigami in 

njihovi izdelki so na voljo v več kot 600 prodajalnah njihovih poslovnih partnerjev. Kar 95% 

proizvodnje izvozijo v tujino. Prodajo izdelkov svoje blagovne znamke so od leta 2017 dvignila 

za kar 70% in pridobili 18 novih poslovnih kupcev. Ti so iz Švice, Finske, Francije in Japonske. 

Ključni trgi za podjetje so skandinavske države, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Francija 

in Švica. Leta 2017 so prodrli tudi v Združene države Amerike, kjer sodelujejo na različnih 

projektih (Skaza 2019). 

Podjetje pravi, da se bo leta 2019 odreklo 850.000 EUR prihodka od prodaje za odgovorno 

ravnanje z okoljem in tako pomagalo kupcem zamenjati plastiko za enkratno uporabo z 

ekološko in trajnostno plastiko. V podjetju so prav tako dejavni na družbenem in humanitarnem 

področju. Lani so v dobrodelne namene namenili skoraj 25.000 EUR. Organizirajo dobrodelni 

tek Otrok otroku, kjer so leta 2017 zbrali 7200 EUR in z njimi zagotovili udeležbo plavalcev z 

Downovim sindromom na evropskem prvenstvu v Parizu (Skaza 2019). Podjetje je prejelo tudi 

številne nagrade za svoje poslovanje. V letu 2019 so se uvrstili na drugo mesto na natečaju za 

inovacijo MOVECO »Circular design of the year 2019«, bili so prejemnik nagrade za inovacijo 

SAŠA regije za svoj interni projekt za lažjo komunikacijo med zaposlenimi in kadrovsko 

službo. So prejemniki prestižne nagrade Red Dot Award za Produktni dizajn leta 2019. Uvrstili 

so se tudi v zaključni izbor nagrad TARAS 2019 in dobili nagrado za sodelovanje s Fakulteto 

za strojništvo Univerze v Mariboru. Prav tako so prejeli prestižno nagrado nemškega 

gospodarstva za najbolj inovativno in trajnostno naravnano podjetje v Sloveniji. S tem se 

uvrščajo med deset najboljših trajnostno, ekološko in inovativno naravnanih podjetij na svetu. 

Prav tako imajo polni certifikat Družini prijazno podjetje (Skaza 2019). 

6.2 Raziskava na temo eko inovacij na primeru podjetja v savinjski regiji 

V empiričnem delu smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja raziskovali eko inovacije v 

izbranem podjetju, ki je registrirano v savinjski regiji. Zaradi poletnega časa dopustov nas je 

njihova predstavnica prosila, naj ji vprašanja pošljemo preko elektronske pošte.  

Rezultati naše raziskave, ki je potekala v obliki intervjuja preko elektronske pošte, so podani v 

nadaljevanju.  
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Predstavnico podjetja smo vprašali, ali so v njihovem podjetju dejavni na področju eko inovacij 

in na kaj se te nanašajo.  

Odgovorila nam je: »V podjetju veliko delamo na inovacijah in razvijanju idej, na področju 

novih produktov in postopkov. Vse naše inovacije so usmerjene v eko inovacije, saj je naša 

glavna vrednota NARAVA, naše poslanstvo pa zelo jasno opredeljeno: Z razvojem inovativnih 

produktov, ki so narejeni iz eko materiala, ohranjamo lepši planet in našim uporabnikom 

nudimo rešitve, ki jim omogočajo lepše življenje.« 

Zanimajo nas je, katere eko inovacije uporabljajo v podjetju. Prav tako smo jih prosili, naj 

opišejo primer eko inovacije v podjetju.  

Odgovor se je glasil: »Naše eko inovacije se nanašajo na nove produkte, ki so ustvarjeni za 

ohranjanje narave in boljši planet. Že sam izdelek torej skrbi za lepše okolje in pomaga našim 

uporabnikom, da z njegovo uporabo zmanjšajo škodljive odpadke. Vsi naši obstoječi in 

prihodnji produkti imajo funkcijo, ki je usmerjena k trajnostnem razvoju. Prav tako pa so 

materiali, ki jih uporabljamo pri ustvarjanju izdelkov lastne blagovne znamke, že sedaj 85 

odstotno trajnostnega izvora (bio ali reciklati).« 

Ker eko inovacije prinašajo številne koristi, smo predstavnico vprašali, katere koristi vidijo v 

eko inovacijah oz. zakaj so se jih lotili.  

Odgovor je bil: »Eko inovacij smo se lotili predvsem in najprej zaradi ohranjanja okolja. 

Trajnostni materiali sami po sebi običajno niso cenejši, so praviloma dražji. Zato vlagamo 

izjemno veliko znanja in truda v razvoj optimizacije procesov, da celoten proces ustvarjanja 

izdelkov ni dražji oz. je cena čim bolj optimalna. Koristi so torej predvsem družbene, 

verjamemo pa, da se to odraža tudi v prihodkih.« 

Zanimalo nas je tudi, kolikšen odstotek sredstev od prihodka namenijo za inovacije in koliko za 

ekološke inovacije.  

Odgovor predstavnice je bil: »Za inovacije namenimo okoli 10% naših prihodkov, od tega so 

vse inovacije eko inovacije.« 

Sledilo je vprašanje, kako sistematično spodbujajo razvoj kadrov na področju inovacij.  

Odgovor predstavnice je bil naslednji: »Ključni vzvodi so stalna izobraževanja in notranja 

usposabljanja o ozaveščanju na eko področju, o novostih, trendih, materialih. To povežemo s 

tematiko naših glavnih vrednot in poslanstvom. Tu so potem še strokovna izobraževanja na 

fakultetah. Spodbujamo pa vse zaposlene, da prispevajo svoje ideje k inoviranju, kjer jih 

usmerjamo v eko inoviranje, torej v podajanje inovacij, ki so v skladu z vrednotami podjetja.« 
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Prav tako nas je zanimalo, katera sredstva (subvencije, razpisi) pridobivajo za eko inovacije in 

ali so to državna ali EU sredstva.  

Odgovor je bil: »Gre predvsem za državna sredstva, odobrena v okviru EU skladov. Predvsem 

na področju RRI in izobraževanj.« 

Vprašali smo jih, katere podporne institucije za eko inoviranje poznajo.  

Odgovor predstavnice je bil: »Fakultete (UM FS, UL FS, FTPO), Corpo Hub, Tecos …« 

Prav tako nas je zanimalo, kako njihovo poslovanje in eko inovacije vplivajo na razvoj savinjske 

regije.  

Odgovor je bil: »Zaposlujemo predvsem lokalno prebivalstvo. Naših 350 zaposlenih ima 

družine, gre za več kot 1000 povezanih oseb, tu so tudi naši partnerji, kupci in dobavitelji. 

Ocenjujemo, da z našim delom vplivamo oz. povezujemo več tisoč ljudi. Ozaveščamo tudi 

lokalno skupnost, in pa nenazadnje vlagamo tudi v izboljšanje družbenega in socialnega okolja, 

saj vsako leto organiziramo dobrodelni tek Otrok Otroku.« 

Za konec smo vprašali, ali je savinjska regija konkurenčna drugim regijam v državi glede na 

eko inovativnost.  

Predstavnica nam je odgovorila: »Prepričani smo, da je. V Savinjski regiji je ogromno podjetij, 

ki s svojim poslovanjem skrbijo za eko inovacije. Še bolj smo uspešni, ko se povezujemo in 

skupaj razvijamo ter si izmenjujemo dobre prakse. Naš predlog je usmerjen v še več 

povezovanja, ki z več znanja prinese še boljše rezultate.« 

6.3 Analiza rezultatov in ugotovitve 

Ugotovili smo, da se podjetje v veliki meri posveča inovacijam in razvijanju idej. Vse njihove 

inovacije so eko inovacije, saj je njihovo poslanstvo povezano z naravo. Ugotovili smo, da 

podjetje za svoje izdelke uporablja eko materiale in tako ohranja lepši planet, je prijazno do 

ljudi, okolja in skupnosti. Njihove eko inovacije se nanašajo na izdelke, ki so ustvarjeni za 

ohranjanje narave, kar pomeni, da že z njihovo uporabo zmanjšujejo negativne vplive na okolje 

in so usmerjeni k trajnostnemu razvoju. Prav tako so materiali njihove blagovne znamke 85% 

trajnostnega izvora, kar pomeni, da so bio izdelki in jih je možno reciklirati. Pričakovano 

pripomorejo tudi k zmanjšanju količine odpadkov. 

Ugotovili smo, da se zavedajo koristi eko inovacij, saj so jih izbrali predvsem zaradi ohranjanja 

in varovanja okolja. Navajajo tudi, da so trajnostni materiali dražji kot običajni. Zanje to ni 

ovira, saj veliko znanja vlagajo v razvoj optimizacije procesov in tako celoten proces 

ustvarjanja izdelkov ni zelo drag. Pri izdelavi izdelkov iz bio materialov je potrebna dobra 

organizacija proizvodnih procesov. Zagotovo je za uspešno poslovanje treba optimizirati čas in 
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sredstva, vložena v proces izdelave, da podjetje prihrani pri stroških, vloženem času in 

pravočasno odpravlja napake na izdelkih.  

Poudarjajo, da so koristi eko inovacij predvsem družbene, in verjamejo, da se izražajo v 

njihovih prihodkih. Zato pri razvijanju svojih izdelkov upoštevajo želje uporabnikov in jim tako 

nudijo rešitve za lepše in bolj kakovostno življenje. Menimo, da je za uspešno poslovanje 

pomemben dobiček, saj je organizacija v zasebni lasti. Vseeno pa je treba upoštevati potrebe 

trga in se jim prilagajati.  

V podjetju zaposlene spodbujajo k eko inovativnosti. Izvajajo izobraževanja in notranja 

usposabljanja ter jih tako ozaveščajo o novostih, trendih in novih materialih na eko področju. 

Strokovna izobraževanja opravljajo tudi na fakultetah. Tako pridobivajo pomembna in potrebna 

znanja za razvoj kadra. Zaposlene spodbujajo k podajanju predlogov za inovacije, ki so v skladu 

z vrednotami in poslanstvom podjetja. Tako se zaposleni čutijo del organizacije, so nagrajeni 

in še dodatno motivirani, kar bi bilo lahko izhodišče za prihodnje raziskovanje.  

Ugotovili smo, da za eko inovacije prispevajo le 10% svojih prihodkov. Prejemajo predvsem 

državna sredstva, ki so odobrena v okviru EU skladov, in sicer predvsem na področju RRI 

(responsible research and innovation), ki spodbuja raziskovalno-razvojne projekte, nove ali 

izboljšane proizvode, procese in storitve. Podjetje spada med velika podjetja, zato marsikaterih 

sredstev ne morejo prejemati, saj so razpisi večinoma namenjeni majhnim in srednje velikim 

podjetjem. Prav tako prejemajo sredstva za dodatna izobraževanja svojih zaposlenih. 

Ugotovili smo, da poznajo nekaj podpornih institucij za eko inovacije. Navedli so, da so to 

fakultete (fakulteta za strojništvo v Ljubljani in Mariboru ter fakulteta za tehnologijo polimerov 

v Slovenj Gradcu), podjetje CorpoHub (organizacija, ki se ukvarja z inovativnostjo, zagonskimi 

podjetji, vitkimi podjetji itd.) in TECOS (Razvojni center orodjarstva Slovenije). Sodelovanje 

s fakultetami podjetju omogoča pridobivati dodatna znanja in mlado delovno silo. Hkrati bi 

dodali, da je zelo pomembno, da podjetje pri svojem poslovanju uporablja najnaprednejšo 

tehnologijo in materiale, saj bo le tako uspešno poslovalo še naprej in ostalo konkurenčno. 

Podjetja se lahko odločijo tudi za uporabo skupne tehnologije in si tako skupaj ustvarijo dodano 

vrednost. 

Podjetje zaposluje predvsem lokalno prebivalstvo, kar pomeni, da zaposleni prihajajo predvsem 

iz savinjske regije in bližnje okolice. Menimo, da s tem pripomorejo k samooskrbi in razvoju 

regije. Prav tako poudarjajo, da so zaposleni in njihove družine del podjetja tako kot njihovi 

partnerji, kupci ali dobavitelji. Menimo, da podjetje podpira lokalno skupnost, nanjo vpliva in 

jo povezuje. Prav tako smo ugotovili, da podjetje ozavešča lokalno skupnost o pomembnosti 

trajnostnega razvoja ter izboljšuje družbeno okolje. Dober zgled v savinjski regiji dajejo tudi z 

vsakoletno organizacijo dobrodelnega teka za pomoč otrokom.  
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Podjetje je mnenja, da v savinjski regiji konkurirajo tudi drugim regijam. Menijo, da je v regiji 

veliko podjetij, ki poslujejo z eko inovacijami. Poudarjajo pomen sodelovanja med podjetji v 

savinjski regiji, saj bodo le s skupnim sodelovanjem in razvijanjem postala konkurenčna. Lahko 

si izmenjujejo dobre prakse in znanja, kar bo prineslo boljše rezultate. Menimo, da lahko 

podjetja s sodelovanjem uspešno poslujejo, vendar v isti panogi vseeno ostajajo konkurenčna, 

saj sta za poslovanje pomembnejša tržni delež in konkurenčnost na trgu. 

6.4 Priporočila za podjetje 

Podjetje se bo v daljšem časovnem obdobju zagotovo srečalo z zasičenostjo trga, saj bodo prišla 

nova podjetja, ki se bodo ukvarjala s proizvodnjo izdelkov za prosti čas in dom, izdelanih iz 

okolju prijaznejših materialov. Menimo, da se mora podjetje zato neprestano prilagajati trgu in 

slediti trendom na področju eko inovacij. Glede na pridobljene podatke in opravljeno analizo 

njihov obstoj ni vprašljiv, saj se nenehno izobražujejo, sledijo trendom, uvajajo vedno nove 

postopke, imajo zelo visoko usposobljen kader, uporabljajo specializirane stroje in proizvajajo 

kakovostne izdelke. Zelo poudarjajo sodelovanje med organizacijami, zato je naš predlog, da 

se povežejo še z lokalnimi šolami. Njihovi izdelki vključujejo kuhinjske pripomočke (krožnike, 

kozarce, pribor itd.), zato bi lahko šolam namesto izdelkov za enkratno uporabo ponudili 

razgradljive in okolju prijazne izdelke iz naravnih materialov. Njihovi izdelki so modernega 

videza in barviti, kar je zanimivo za otroke. V svoji ponudbi imajo tudi kuhinjske kompostnike, 

ki bi jih lahko uporabljali v šolah. Tako bi otroke naučili ravnanja z biološkimi odpadki in jih 

ozaveščali o pomenu okoljskega ravnanja. Podjetje bi tako postalo še bolj družbeno odgovorno, 

bilo bi v stiku z lokalnim prebivalstvom, izboljšalo bi ugled in ustvarilo nove kupce. 
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7 SKLEP 

Eko inovacije imajo velik pomen za razvoj gospodarstva in trenutnega stanja na svetu. Soočamo 

se s prekomernim človeškim posegom v naravo, prekomernim izrabljanjem virov, 

onesnaževanjem okolja ter posledično globalnim segrevanjem in podnebnimi spremembami. 

Vse to negativno vpliva na okolje in kakovost bivanja, zato so eko inovacije pozitivna 

sprememba za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Na razvoj eko inovacij ključno 

vplivajo okoljska zakonodaja, regulative, finančne spodbude in subvencije. Prav tako so 

pomembne miselnost podjetja in zahteve kupcev.  

V savinjski regiji sledijo zahtevam EU in državni zakonodaji. Imajo tudi številne podporne 

institucije, ki se trudijo pospeševati eko inovacije in podpirajo podjetnike z izobraževanji, jih 

povezujejo, promovirajo in jim finančno pomagajo, da postanejo konkurenčni. Podporno okolje 

lahko pozitivno vpliva na razvoj eko inovacij, ki izboljšujejo kakovost bivanja družbe in 

konkurenčnost regije. Prinašajo tudi številne druge koristi tako za okolje, podjetje kot družbo. 

Med njimi so manjši negativni vplivi na okolje, zmanjšani stroški, večji ugled in konkurenčnost 

(Pribaković, Zornik in Žagar 2004). 

V diplomski nalogi smo raziskovali eko inovacije v izbranem podjetju iz savinjske regije. 

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo izdelkov za dom in prosti čas. Materiali, ki jih uporabljajo v 

svoji proizvodnji, so do okolja prijazni, razgradljivi ali primerni vsaj za recikliranje. Ugotovili 

smo, da podjetje posluje okolju prijazno, saj so njihove vrednote in poslanstvo povezani z 

naravo. Podjetje poudarja, da so koristi eko inovacij predvsem družbene. Povezano je z lokalno 

skupnostjo, saj večinoma zaposluje lokalno prebivalstvo in sodeluje z lokalnimi dobavitelji. 

Prav tako pričakovano prejemajo EU in državna sredstva, čeprav spadajo med velika podjetja.  

Glede na raziskavo podjetje beleži veliko rast in posluje uspešno, zato se za njegov obstoj ni 

treba bati. Veliko pozornosti posveča področju nove tehnologije, izobražuje svoje zaposlene, 

uporablja bio materiale in uvaja okolju prijazne izdelke. Menimo, da se bo podjetje v daljšem 

časovnem obdobju zagotovo srečalo z zasičenostjo trga, saj bodo prišla nova podjetja, ki se 

bodo ukvarjala s predelavo plastike na okolju prijaznejši način. Prav tako bodo v ospredje prišli 

novi, bolj trajnostni materiali, ki bodo zamenjali plastiko. Podjetje mora zato neprestano slediti 

okoljskim trendom, se prilagajati potrebam kupcev in vzpostavljati strateške partnerske odnose. 

Naš predlog je, da se povežejo z lokalnimi šolami, saj bi njihovi izdelki zamenjali izdelke za 

enkratno uporabo in otroke poučili o pomenu okoljskega ravnanja. Predlog je samo 

konceptualen, saj je sodelovanje v veliki meri odvisno od zainteresiranosti in koristi obeh strani. 

Zaključimo lahko, da so eko inovacije ne glede na to, ali gre za izdelek, storitev, nov način 

vodenja ali sodelovanje, pomembne za nadaljnji razvoj. Podjetja morajo pri svojem poslovanju 

razmišljati o prihodnjih generacijah. Pomembno je, da si prizadevajo delovati okolju prijazno 

in so dober zgled ostalim podjetjem in družbi. Menimo, da so eko inovacije bistvenega pomena 
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pri razvoju naše družbe in ohranitvi narave. Zato je ključno, da se razvija miselnost, ki podpira 

eko inovativnost in vrednote, kot je skrb za čisto in zdravo okolje. 
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Priloga 1 

 

Vprašanja za polstrukturiran intervju 

1. Če ste v vašem podjetju dejavni na področju eko inovacij, na kaj se te nanašajo? 

2. Katere eko inovacije uporabljate v vašem podjetju? Prosim, opišite primer. 

3. Kakšne koristi vidite v eko inovacijah oz. zakaj ste se lotili eko inovacij? 

4. Kolikšen odstotek sredstev od prihodka namenite za inovacije in koliko za eko inovacije? 

5. Kako sistematično spodbujate razvoj kadrov na področju inovacij? 

6. Katera sredstva (subvencije, razpisi) pridobivate za eko inovacije in ali so to državna ali EU 

sredstva? 

7. Katere podporne institucije za eko inoviranje poznate? 

8. Kako vaše poslovanje in eko inovacije vplivajo na razvoj savinjske regije? 

9. Ali je savinjska regija konkurenčna drugim regijam v državi glede na eko inovativnost? 

Prosim, podajte predloge za izboljšave. 


