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Slovenska industrijska strategija 2021 -

2030

 Usmerjamo se na pot zelenega, ustvarjalnega in pametnega razvoja. 

 Cilji se ujemajo z evropsko industrijsko strategijo, ki poudarja predvsem:

 potrebo po zelenem in digitalnem prehodu, ter

 pomen strateške avtonomije in večje odpornosti v povezavi z vpetostjo v 

mednarodne verige vrednosti.

 KRIZE: motnje v svetovnih dobavnih verigah vrednosti:

 v obliki dražjih surovin, izdelkov in energije,   

 ali celo njihova nedostopnosti, npr. v primeru čipov, magnezija, kritičnih 

surovin…

 KLJUČNO = povečanje odpornosti



• Strategija odpornosti dovoljuje določeno stopnjo ranljivosti, vendar se zna odzvati na „šoke“.



ZAVEDANJE 

- Identifikacija tveganj

- Povečanje znanja in 
pripravljenosti

- Podpora ukrepom za 
povečanje odpornosti

SPOPRIJEM S TVEGANJI

- Sistemi morajo zdržati 
tveganja

- Ohraniti bistvene 
funkcije

- Hitro okrevati

PRILAGAJANJE

Institucionalna 
sprememba in sprememba 
obnašanja glede na novo 
znanje in pretekle 
izkušnje

PRESTRUKTURIRANJE

Politike in investicije 

za odpiranje novih 

priložnosti:

- Inovacije

- Diverzifikacija
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- Karakteristike odpornosti: vključujoč proces, koordinacija, refleksija    +

Povečanje odpornosti



Preko 2000 % rast potreb po določenih kritičnih surovinah do 2030





SIS 2021 - 2030

 Zeleni razvoj / prehod:

 V SIS je oblikovanih 61 usmeritev za ukrepe, ki jih sedaj že pospešeno izvajamo tudi iz 

naslova Načrta za okrevanje in odpornost.

 Ključno: „circular & digital by design“ 

Prehod v 
nizkoogljično 

krožno 
gospodarstvo

Razogljičenje 
energetsko 
intenzivne 
industrije

Trajnostna 
mobilnost

Industrija, 
temelječa na 
lesu in ostalih 

naravnih 
obnovljivih 
materialih



Spodbujanje zelenega prehoda 

v okviru NOO in FP

 Uredba o taksonomiji, katere 
namen je: 

 preusmeriti kapitalske tokove v 
naložbe v trajnostno rast, 

 obvladati finančna tveganja, ki 
izhajajo iz podnebnih sprememb, 
naravnih nesreč, degradacije okolja 
in socialnih vprašanj ter

 spodbuditi preglednost in 
dolgoročne obete finančnih in 
gospodarskih dejavnosti.

 V uredbi o taksonomiji je določenih 
6 okoljskih ciljev

 Pogoj: DNSH

6. Varstvo 
biotske 

raznovrstnos
ti

4. Prehod na 
krožno 

gospodarstvo

3. Trajnostna 
raba vodnih 

virov

2. 
Prilagajanje 
podnebnim 

spremembam

1. Blažitev 
podnebnih 
sprememb

5. 

Preprečevanje 

onesnaževanja



Načrt za okrevanje in odpornost

 Dodatno k temu je/bo potrebno v posameznih javnih razpisih navesti prispevek k 

zelenemu prehodu. Pri tem se bo največkrat upoštevalo:

 prispevek projekta k energetski učinkovitosti,

 prispevek projekta k snovni učinkovitosti,

 prispevek k obnovljivim virom energije,

 prispevek h krožnemu gospodarstvu: recikliranje, uporaba sekundarnih surovin, sledenje 

materialom, ponovna uporaba, souporaba in drugi krožni poslovni modeli, in podobno, ter

 okoljska naravnanost podjetij, ki se izkazuje s pridobljenimi okoljskimi certifikati.

 Teža teh kriterijev je večja kot v preteklosti, ko so prevladovali bolj »ekonomski 

kriteriji«

 Trajnostni in krožni poslovni modeli

 Vavčer za LCA analizo

 Trajnostno poročanje: Green star & druga orodja…



Ključni ukrepi MGRT

NOO: 

- RRI: 45 mio €

- Piloti/demo: 30 mio €

- Investicije: 138,5 mio €

- Digitalizacija v VP: 44 mio € 

- Čezmejni državni projekti v digitalizaciji: 
10 mio €

- Krožno gospodarstvo: 20 mio €

FP 2021-2027:

- SRIP: 15 mio €

- RRI: 94 mio €

- Piloti/demo: 69 mio €

- in povratnih sredstev 20 mio €

- Mednarodni RRI projekti: 38 mio €

- Raziskovalci v gospodarstvu: 15 mio €

- Podpora MSP in digitalizacija: 87 mio €
in novih povratnih sredstev cca. 70 mio €

- Krožni in digitalni poslovni modeli: 24 
mio € 



Dodatna sredstva za blažitev krize

RePower
EU

Kritje 
povišanih 
stroškov 
energije

NOO 
povratna 
sredstva

Projekti in 
partnerstva 

Obzorje 
Evropa do 

2027
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