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Razvoj storitev v smeri Zelene oskrbe, 
potujočega oskrbovalca in 3R otoka  - zelena 
delovna mesta že v izvajanju…



Kaj je ekološko, kaj je zeleno?

• Potrebujemo znanje in kmečko pamet

• Odločati se moramo po svoji vesti in po podatkih, ki so nam na voljo

• Določene stvari sprejmemo hitro, v določene nas morajo “prisiliti”

• Nasedemo lahko učinkoviti reklami in sami sebe prepričujemo

• Vsak dan je nekaj novega in tisto, kar je veljalo včeraj, ne velja več danes?

• …..

Manjša poraba, ponovna uporaba in predelava
so 100% okolju prijazna usmeritev
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Kaj je oskrba?

• preskrbljenost, oskrba  - potrebne stvari za določen proces dela, za 
zadovoljevanje potreb. Oskrba torej ni potrošniško kontaminirana, kot je 
“trgovina”, “prodaja”

• V njej je skrita beseda skrb – kar je nekaj  prijetnega

• Dobra oskrba je celotna storitev in ne samo kupljeno blago 

• Če želimo delo opraviti, mora biti oskrba  pravočasna

• Oskrba mora biti vedno v finančnih okvirih

• Ključna je kakovost

Zelena oskrba je tista, ki prispeva k manjši porabi , organizira  
ponovno uporabo, zbira surovine za predelava
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Zelena oskrba = 
stroškovna učinkovitost

• Za koga nižji strošek?  - idealno bi bilo za vse 

• Ali je to mogoče? – iz dneva v dan bolj izvedljivo, 100% ne bo nikoli

• Kako? – brez jasne odločitve, vizije, strategije se ne bo zgodilo, in tudi ne 
brez veliko znanja, dela, analize podatkov…

Zelena javna naro čila za boljše okolje – zakaj je to 
potrebno urejati z direktivo?
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Okolje je eno – kdo bo prvi, kdo je zgled, kdo je 
inspiracija?

• Postavljam tezo, da je pomembno to, da smo v družbi posamezniki, ki se 
tega zavedamo in vsak po svojih močeh k temu prispevamo na način, da to 
postane pravilo – da spremenimo svoj odnos – podpiramo zeleno 

• Če to stane vsaj toliko, kot ne-zeleno – smo varčni

• Če s tem zaslužimo – imamo denar za korak naprej in smo družbeno 
odgovorni – smo inspiracija

Zelena oskrba je torej zaklju čen krog, v katerem so vrednosti 
in vrednote – nekdo ga mora samo pognati .
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Kako si lahko predstavljamo Zeleno oskrbo v 
Ekošoli 

• podpiramo zeleno  - izbiramo storitve in izdelke, ki so prijazni do okolja 

• smo varčni – zmanjšujemo porabo in podpiramo ponovno uporabo

• smo inspiracija – s tem služimo denar - poganjamo ta krog

Torej privar čevan ali zaslužen denar mora ostati
v Zeleni oskrbi – eko podjetniki
Iztočnica za nov pristop, nov pogled na vašo vlogo ? 
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Tistega, kar dobimo zastonj, ne cenimo enako, kot tega, kar plačamo.



Kaj je podjetnost? – razumemo to kot pozitivno 
besedo?

• Podjetnost je kreativnost

• Podjetnost je graditeljstvo

• Podjetnost je razvoj 

• Podjetnost je prevzem odgovornosti
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Idej kako polniti Eko račun ne bo nikoli zmanjkalo – seveda, če bomo podjetni.



Kaj je Eko račun in kaj Eko euro? 

• Na račun se vlaga in tisti, ki vlaga naj ima pravico tudi dvigovati ali vsaj 
predlagati

• Eko euro je denarna enota, ki ima realno vrednost, če je sprejet tak 
dogovor

• Kar je zastonj – slej ko prej ni nič vredno in se pozabi

Ocena prihranka je ta X eur – koliko od tega gospod 
Financer pa boste vložili na Eko ra čun,  naprej v 
razvoj?  Dogovoriva se v naprej.
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Rezultati Zelene oskrbe so cilji zelenih javnih naročil



Kako povezati Zeleno oskrbo in Eko račun?

• S podjetniško in otroško logiko

• Odločno

• Za zabavo in potrditev svojega dela

Ni enotnega modela in ni standarda
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Če se bo standard oblikoval – bo sinergija in večja skupna moč. 
Če začnemo prostovoljno lahko prisilo prehitimo.



Za konec - Moja inspiracija

- Naslednja generacija – ali jih je 
še potrebno opozarjati za 
papirčke?

- Mladi vozniki? ….
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Potrebno je videti premike v pozitivno smer – ogromni so


