
Preobrazba v ekološko 
gospodarstvo je najpo-
membnejša naloga tekočega 
desetletja. Avstrijska Koroška 
namerava do leta 2025 doseči 
ogljično nevtralno proizvo-
dnjo. Zaradi tega je najjužnej-
ša avstrijska zvezna dežela 
za podjetnike, ustanovitelje 
novih podjetij in vlagatelje 
idealen poligon za nadaljnji 
razvoj in uresničevanje idej 
prihodnosti v inovativnem in 
trajnostnem okolju.

Avstrijska Koroška je trenutno 
vodilna v Evropi, kar zadeva 
»trajnostno gospodarstvo«. Po-
gosto omenjeni »Green Deal« je 
pri njih že gospodarska realnost. 
Razlogov za odlično izhodišče v 
najjužnejši avstrijski zvezni de-
želi je veliko:

1Prvovrstna ekološka 
gospodarska mreža

Avstrijska Koroška se v svojih pri-
zadevanjih za trajnostni razvoj 
opira na idejo povezovanja. Sku-
paj z avstrijsko deželo Štajersko 
podpira zeleno mrežo, tako ime-
novani Green Tech Cluster, v kate-
ri že več kot 250 podjetij spodbu-
ja rešitve za varovanje podnebja 
in krožno gospodarstvo.

2Raziskave in inovacije  
na Koroškem

Zaradi sodelovanja z univerzami 

se je avstrijska Koroška v zadnjih 
desetletjih razvila v območje, kjer 
s pridom izkoriščajo najnovejše 
znanstvene dosežke. V tehnolo-
ških parkih prihodnosti že leta 
potekajo raziskave trajnostnih 
pristopov razvoja gospodarstva.

3Razpoložljivost  
virov

Glavni stebri koroškega biogo-
spodarstva so gozdna, lesna in 
papirna industrija ter kmetijstvo. 
Na koroških poljih že zdaj pri-
delujejo poljščine brez genske-
ga inženiringa, skoraj četrtina 
pa je pridelana ekološko, kar je 
najvišja stopnja v Evropi. Nikjer 
drugje se na kilogram mesa/
mleka/jajc ne izpusti tako malo 
toplogrednih plinov kot na av-
strijskem Koroškem.

4Razvit trajnostni 
energetski sektor

Avstrijska Koroška je kot baterija 
Avstrije, vrsto let se že osredoto-
ča na širitev alternativnih, obno-
vljivih in trajnostnih tehnologij 
za proizvodnjo energije. Delež 
obnovljivih virov energije se je 
pri končni porabi energije od 
leta 2005 povečal za 15,1 odsto-
tne točke, na okoli 55 odstotkov, 
tako da v vrhu v Avstriji in Evropi. 
Električna energija se že stood-
stotno proizvaja iz obnovljivih 
virov energije.
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Avstrijska Koroška – pionir  
ekološkega gospodarstva Evrope

K sodelovanju so vabljena tudi slovenska podjetja! Več informacij najdete na www.carinthia.com/sl.

Avstrijska

 Vsi poznamo Silicijevo dolino, 
medtem ko nam ime Green Tech Valley 
(Ekološka tehnološka dolina) še ne 
pove kaj dosti. Zakaj je ta grozd tako 
poseben? 
Green Tech Valley je eno najpomembnejših 
svetovnih tehnoloških središč za varstvo 
okolja in krožno gospodarstvo, ki obsega 
Štajersko in Koroško. Pred več kot desetimi 
leti je južno Avstrijo obiskal ameriški vlaga-
telj in ugotovil, da je na enem kraju zdru-
ženih izjemno veliko vodilnih tehnoloških 
podjetij, veliko raziskovalnih podjetij in og-
romno kompetenčnih centrov na podro-
čju ekološke tehnologije. Danes v Dolini 
pri ekoloških rešitvah prihodnosti sodeluje 
že 260 podjetij in raziskovalnih inštitutov. 
Poudarek je na sodelovanju in izmenjavi 
znanja med podjetji, ki ustvarjajo novosti 
na področju okoljske tehnologije. 

 Zakaj prav na avstrijskem Koroškem?
Pred več kot sto leti je Viktor Kaplan, izu-
mitelj iz Green Tech Valley, izumil sodobno 
hidroelektrično turbino. Danes vsako peto 
kilovatno uro ekološke električne energije, 
proizvedene po vsem svetu, pridobijo s 
tehnologijami iz jugovzhodne Avstrije. To 
pionirsko delo nadaljujemo tudi danes, in 
sicer na področjih sončne in toplotne ener-
gije, fotovoltaike ter industrije recikliranja. 
Glede na gospodarsko moč Koroške obsta-
ja močna koncentracija v sektorju ekološke 

tehnologije, ki temu gospodarskemu po-
dročju daje odlično izhodišče za ekološko 
preobrazbo. Gostota vodilnih ekoloških 
tehnoloških podjetij in razvita kultura so-
delovanja sta verjetno prispevali tudi k 
temu, da so v zadnjih desetih letih podjetja 
našega grozda rasla okoli 50 odstotkov hit-
reje kot podjetja na svetovnih trgih.

 S čim Green Tech Cluster podpira 
sodelujoče partnerje? 
Poudarek je na močni skupni promociji 
ekoloških inovacij. Grozd podpira podjetja 
pri zasledovanju trendov in razvoju idej za 
izdelke in storitve ter njihovo uvajanje na 
trg. Ustreznim partnerjem zagotavljamo 
stike na področjih industrije in raziskav, 
spodbujamo pa tudi rast ekološko narav-
nanih zagonskih podjetij. Naše storitve 
vključujejo raziskave trendov in možnosti 
financiranja ter organizacijo različnih do-
godkov povezovanja za neformalno izme-
njavo zamisli med izvršnimi direktorji, od-
delki za raziskave in razvoj ter ustanovitelji 
ekološko naravnanih podjetij. 

 Kakšna je prihodnost Združenja 
Green Tech Cluster? 
Še naprej želimo rasti in za svoje ideje 
navduševati nova podjetja, zlasti pa si pri-
zadevamo za nadaljnji razvoj na področju 
raziskovalne infrastrukture. 

Zakaj je avstrijska Koroška poligon za uspešno ekološko 
krožno gospodarstvo, smo povprašali Bernharda Puttingerja, 
generalnega direktorja Združenja Green Tech Cluster.

Bernhard Puttinger, generalni direktor 
združenja Green Tech Cluster
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Partnerjem zagotavljamo 
stike na področjih industrije 
in raziskav ter spodbujamo 
rast ekološko naravnanih 
zagonskih podjetij. 


