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1.
Uvod

1.1
Nagovor
Pred vami razgrinjamo Plan B za leto 2010 in naprej. Njegova tokratna vsebina je
radikalna. Neposredna. Predstavlja vozlišče trenutnega stanja zavesti ljudi, ki imajo
izoblikovano mnenje o trajnostnem razvoju, usodi človeštva in vlogi Slovenije v teh
kritičnih trenutkih planeta Zemlja, naše civilizacije, naše zavesti.
Mnenja so jasno artikulirana, strokovno podprta in aktualizirana. Izražena so odkrito,
vzneseno in odločno. Na pobudo nevladnih organizacij. Zato, da se ustvarja poligon
kritične presoje, strokovnosti, širine. Da se oblikujejo pogoji za oblikovanje
resničnega javnega interesa. Da se razume in prepozna zmožnosti in sposobnost
časa in prostora, v katerem živimo. Da pokažemo na nove meje do katerih lahko
sežejo spremembe in transformacije.
Vabijo nas v aktivno držo. Kajti samo če se misli, občutki in vedenja manifestirajo v
konkretne pobude, projekte in aktivnosti, lahko le-te soustvarjajo novo realnost. Po
konkretnih dejanjih kličejo tudi prispevki v tem dokumentu. Pri tem nikar ne
zanemarimo opozorila, da rešitve vodijo v blaginjo celote le, če so viri manifestacije
dinamično zastopani iz vrst vseh družbenih deležnikov in miselnih ustrojev. Zato
naj pri odnosu do trajnostnega razvoja nihče ne ostane nem.
Zdaj je čas, da se z novimi pogledi konstruktivno soočijo tudi obstoječe politične
strukture, organizacije, zakoni, ukrepi, javne strategije in izvedbeni načrti.
Mnogo nivojev in struktur je izzvanih. Premalo izkušenj in suverenih strategij, ki bi
usmerjale prepotrebno transformacijo. Slovenija ima priložnost, da zaradi svoje
razvitosti in osveščenosti svetu ponudi prototip trajnostnega razvoja in s tem
konstruktivno sooblikuje novo podobo sveta v njegovem jedru.
Plan B nosi v sebi poslanstvo konstruktivnega napredka v dobro celote. A hkrati ni
popolna množica vsega možnega. Zato vabi v odprt dialog vladne organizacije in še
neartikulirane državljane in državljanke, ki vidijo, razumejo in po svojih najboljših
močeh razvijajo lastno podobo sveta. Ki preko svojih vlog v današnji družbi vplivajo
na utrip trenutka. Šele v odprtosti nas vseh do novih, drugačnih pogledov in v
njihovi jasni komunikaciji, si bomo ustvarili sveže temelje napredka. Na strukturnih,
formalnih in neformalnih nivojih.
In zato vas, ob branju Plana B, vabim k razmišljanju, kritični presoji in ustvarjanju
lastnih pogledov. Vabim vas h konkretnim dejanjem, akciji. Organizacije in
posameznike. Kajti v družbi trajnostnega razvoja vsako dejanje šteje. Vsak element
družbe predstavlja pomembno vozlišče odločanja. Od naslednjega koraka vsakega
člena je sestavljena usoda nas vseh, družbe, planeta. V vsakem koraku smo
povezani drug z drugim. Z vsakim korakom oblikujemo svet v katerem živimo.
Jaz. Ti. Podjetje. Ministrstvo. Društvo. Država. Vsak naš korak šteje. Kakšen bo vaš
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naslednji?! Kakšen bo korak organizacije v kateri delujete, jo vodite, nadzirate,
razvijate?!
Naj vam bo Plan B v navdih in izziv. Že danes se veselim naslednjega Plana B. V njem
bo odsev tudi tvojega, vašega, našega koraka in prispevka. Upam, da se bomo
uspešno povezali in so-ustvarjali potrebne spremembe. Da bomo kot majhna država
eden od svetilnikov na čereh današnjih družbeno-politično-gospodarskih dogajanj.
Srečno.
mag. Violeta Bulc
predsednica uprave Umanotere

7

Plan B za Slovenijo 2.0

1.2
Plan B v času in prostoru
Plan B za Slovenijo 1.0 je leta 2007 kot pobuda skupine nevladnih organizacij in
posameznih strokovnjakov ponudil v premislek, sprejem in izvedbo vrsto programov
in projektov, ki so nujni za to, da bi dosegli trajnostne razvojne cilje. Predvsem je bil
odziv na Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih – hkrati pa je kot eno od
strateških usmeritev prvič v Sloveniji predstavil koncept družbe z nizkimi izpusti
toplogrednih plinov. Dokument je vplival tudi na programe nekaterih strank in v
uvodu koalicijskega sporazuma je bil zapisan "razvojni izziv prehoda na nizkoogljično
družbo, kar zahteva tako temeljito spremembo tehnološke, prometne in energetske
politike kot tudi spremembo politik upravljanja z naravnimi viri". Od stavka na papirju
do resničnih sprememb je seveda zelo dolga pot in slovenska politika ni izpolnila
pričakovanj, saj našo državo ohranja na pretežno fosilni poti razvoja.
V treh letih od izida Plana B 1.0 se je sicer spremenilo in zgodilo marsikaj, v Sloveniji in
svetu. Gospodarska kriza, ki je prerasla razsežnosti finančne krize, je svetovno
gospodarstvo pahnila v najhujšo recesijo od velike krize iz prejšnjega stoletja. Zdelo
se je, da je to lahko priložnost, da neoliberalne modele razvoja nadomestijo drugačni
– socialno in okoljevarstveno bolj uravnoteženi. Čeprav so se posledice krize odrazile
na različne načine, pa spremembe niso bile tako dramatične, kot smo pričakovali.
Paradoksalno obstoječe gospodarske in finančne sisteme pri življenju ohranjajo
velikanske državne pomoči za sanacijo bank in finančnih institucij v vseh gospodarsko
razvitih državah. Gospodarska kriza je v zadnjih letih preusmerila pozornost politike,
medijev in javnosti predvsem na gašenje finančnih požarov. Nekatere države pa so
spretno povezale spodbudo gospodarstvu z odzivom na podnebno-energetsko krizo.
Tu so v veliki prednosti azijske države, Južna Koreja je na primer za različne podpore
zelenim ukrepom namenila kar 69% in Kitajska 17% paketa za spodbujanje
gospodarstva. ZDA so objavile obsežen program za obnovljive vire energije v
vrednosti 43 milijard USD, z dodatnimi sredstvi za raziskave in razvoj na tem področju.
V svetovnem merilu lahko kot "zelene" označimo več kot 480 milijard dolarjev
oziroma približno 15 odstotkov protikriznih programov – v obliki davčnih spodbud,
kreditov in naložb. Vse kaže, da je naša civilizacija tik pred tretjo industrijsko
revolucijo, s katero bo izšla iz "fosilnega" obdobja, a Evropa in Slovenija zaostajata.
V senci gospodarske krize je bila tudi velika podnebna konferenca decembra lani v
Koebenhavnu, kjer so se razblinila pričakovanja o odzivu mednarodne skupnosti na
podnebno krizo. Navkljub neuspehu pa je vendar postalo jasno, da sta se podnebje in
energetika uvrstila v sam vrh strateških interesov vodilnih svetovnih držav, ki že
tekmujejo za prevlado v tehnologijah in razvoju. Konferenca je potekala tudi pod
vtisom oživljene podnebne skepse s trditvami, da se planet pravzaprav ohlaja in afere
o (ne)verodostojnosti znanstvenih poročil Medvladnega odbora ZN za podnebne
spremembe. Januarja letos pa je Nasa objavila novico1, da se je leto 2009 po njihovih
podatkih uvrstilo na 2. mesto najtoplejših let odkar od leta 1880 izvajajo meritve. Tudi
letošnje leto je posekalo vrsto rekordov z ekstremno visokimi temperaturami, sušo in
požari v Rusiji ter s katastrofalnimi poplavami v Pakistanu. Neugodne vremenske
razmere so povzročile strm vzpon cen hrane (cene pšenice na svetovnih trgih so julija
1

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/temp-analysis-2009.html
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zrasle za skoraj polovico) in nas opomnile na našo ranljivost in veliko odvisnost od
stabilnega vremena.
Dr. Janez Potočnik je januarja letos v Evropskem parlamentu svojo predstavitev začel
z mislijo: "Evropa bo zelena celina ali pa je ne bo. Zemlja bo moder planet ali pa je ne
bo." Žal slovenska politika takšnemu razmišljanju še ne sledi, so se pa v zadnjem letu
pokazali spodbudni znaki. Državni zbor je novembra na pobudo štirih mladih
poslancev sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne
politike podnebnih sprememb2, ki se zavzema za ambiciozne cilje in vladi nalaga
njihovo izvajanje. Lansko leto je bila ustanovljena tudi Vladna služba za podnebne
spremembe, ki je letos v javno razpravo vložila osnutek podnebnega zakona3. Končno
se obetajo tudi boljši časi železnicam, saj prometni minister njihovo posodobitev
označuje kot prednostno nalogo, kar se odraža tudi v proračunu. Dogajanje na
področju energetike ni tako spodbudno: prav v teh mesecih nastaja novi Nacionalni
energetski program, ki je odlična priložnost, da Slovenija začrta vizijo trajnostne
energetike, vendar vse kaže, da so vsi scenariji ujetniki fosilnega razmišljanja z
naložbo v novi blok Šoštanjske termoelektrarne – TEŠ 6. Prav konkretne odločitve
vlade in parlamenta bodo preizkusni kamen resnosti načelnih zavez v koalicijskem
sporazumu in podnebni deklaraciji. Javnost je po podatkih javnomnenjskih raziskav
zadnjih let odločnejšemu ukrepanju politike zelo naklonjena in Slovenija se po
ozaveščenosti o podnebju uvršča v sam Evropski vrh.
Plan B 2.0 je namenjen predvsem vplivanju na aktualne odločitve na področjih
podnebne in energetske politike in na prenovo Strategije razvoja Slovenije, ki se
začenja v letošnjem letu. V duhu Einsteinove misli, da problema nikdar ne moremo
rešiti z enakim načinom mišljenja, kakršno ga je ustvarilo, smo razširili področje
obravnave. V vrsti pomladnih razvojnih forumov smo se poglobili v izvorni pomen
trajnostnega razvoja in odpirali vprašanja razmerja med rastjo in razvojem, med
globalizacijo in lokalno samooskrbnostjo, med BDP kot kazalcem razvoja in
alternativnimi kazalci, ki bolj celovito prikazujejo uspešnost družbe in njeno blaginjo
na dolgi rok. Pri teh razmišljanjih Plan B ni več osamljen: lansko leto je skupina
devetih avtorjev pripravila dokument "Kam po krizi? Prispevek k oblikovanju
trajnostne vizije prihodnosti Slovenije"4, letos pa so predstavniki Inštituta Jožeta
Pučnika predstavili dokument "Vizija 20+20, Prispevek k razmišljanju o prihodnosti
Slovenije"5.
V današnjih razmerah postaja bolj kot kadarkoli doslej jasno, da je trajnostni razvoj
edini globalni model preživetja civilizacije in da je za Slovenijo ključna primerjalna
prednost – tako za konkurenčnost gospodarstva, kot tudi za kakovost življenja.
Imamo vse možnosti, da naša država postane model socialno pravičnega razvoja v
ravnovesju z okoljem. Bi se tako radikalna preobrazba družbe lahko zgodila v roku
ene generacije? Bolj plemenitega poslanstva si ne moremo zamisliti - to bi bila najbolj
etična zapuščina našim otrokom in lep izraz globalne odgovornosti.
mag. Vida Ogorelec
2

Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike podnebnih sprememb:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_DEKL28.html
3

Osnutek Zakona o podnebnih spremembah:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2010/Zakon_o_podnebnih_spremembah_splet.pdf
4

Kam po krizi? Prispevek k oblikovanju trajnostne vizije prihodnosti Slovenije:
http://www.kpv.gov.si/fileadmin/kpv.gov.si/pageuploads/datoteke_dinamika/2009_12/drugo/24dec2009_kam_po_k
rizi_SLO.pdf
5

Vizija 20+20, Prispevek k razmišljanju o prihodnosti Slovenije: http://www.ijpucnik.si/media/VIZIJA%2020+202.pdf
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1.3
Ključne teze Plana B 2.0
Trajnostni razvoj nima alternative.
Če hočemo kot človeštvo preživeti, če hočemo kot narod imeti prihodnost, moramo
bistveno zmanjšati pritiske na okolje in začeti upoštevati omejitve planeta.
Naravni kapital je temelj vsega, zato tudi temelj razvoja.
Kot tak je veliko pomembnejši od kateregakoli kapitala, ki ga je ustvaril človek.
Sodobna družba lahko v času izzivov globalizacije, podnebnih sprememb in
ekonomskih pritiskov preživi le, če strateško razmišlja o svojem naravnem kapitalu.
Trajnostni razvoj je lahko ključna primerjalna prednost Slovenije.
Kriza je dobra priložnost za nadomeščanje iztrošenih pristopov z nizkoogljičnimi,
energetsko učinkovitimi in socialno sprejemljivimi pristopi. Samo ti pomenijo resne
poslovne možnosti, zanesljiva delovna mesta in dolgoročno izboljšanje kakovosti
življenja.
Zaradi gospodarske rasti same nismo ljudje ne bolj srečni, ne bolj zadovoljni.
Če hočemo postati družba zadovoljnih ljudi, moramo kazalce razvoja, ki so osredotočeni izključno na gospodarsko rast, čim prej nadomestiti s celostnimi kazalci, ki
uravnovešeno upoštevajo socialni, okoljski in ekonomski vidik življenja.
Podnebne spremembe in usihajoče zaloge poceni nafte oznanjajo konec fosilne
dobe.
Učinkovita raba energije, prehod iz fosilnih na obnovljive vire in pametna omrežja
prinašajo večjo zanesljivost oskrbe z energijo, blažijo cenovna nihanja na trgu in
prispevajo k ohranjanju podnebja.
Zemljišča niso zgolj kosi zemlje, zanimivi le z vidika kmetijstva ali gozdarstva.
Zemljišča igrajo pomembno vlogo v okoljskem, bivalnem, ekonomskem, socialnem in
krajinskem smislu. Ena ključnih razvojnih priložnosti Slovenije je zato preudarno
oblikovanje prostorske politike, trajnostno ravnanje z zemljišči in varovanje
nacionalno pomembnih dobrin.
Pretresi v globalnih oskrbovalnih sistemih kažejo na to, da postaja samooskrba
ključna za preživetje.
Z osnovno lokalno prehransko, snovno in energetsko samooskrbnostjo lahko
negotovosti v zvezi s podnebnimi spremembami in neobnovljivimi viri bistveno
zmanjšamo.
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2.
Trajnostni razvoj
Kljub terminološki zmedi (al' prav se piše trajnostni al' sonaravni al' vzdržni) in
vsebinski večplastnosti pojma trajnostni razvoj je civilizacijska in etična sporočilna
nota trajnostne paradigme nedvoumna: če govorimo z vidika našega preživetja,
prilagoditev materialnih dejavnosti v okviru univerzalnih biofizikalnih omejitev nima
razvojne alternative. Na trajnostni razvoj lahko gledamo kot na edino preostalo, celo
revolucionarno, idejo – edino, ki lahko obrne tok zgodovine, odnos družbe do narave.
Za našo (kakovostno) prihodnost je nujno, da začnemo zmanjševati pritiske na okolje
in živeti v okviru univerzalnih omejitev planeta.
Koncept trajnostnosti6 temelji na mnogonamenskosti in sonaravnosti. Pri mnogonamenskosti gre za preprosto načelo, da ima vsak sistem več vlog, služi več
namenom, katerih koristniki smo tudi (in ne samo!) ljudje. Sistem je v takšnem stanju
takrat, ko se nahaja čim bližje svojemu naravnemu stanju. Če torej želimo, da
ekosistem zadovoljuje naše potrebe, te sposobnosti ne sme izgubiti – ohraniti ga
moramo čim bolj podobnega prvotnemu stanju. V ta namen se v koncept trajnostnosti vpelje sonaravnost – torej raba naravnih virov in ekosistemskih storitev na način,
ki omogoča ohranitev vseh naravnih sestavin sistema in je skladen s potrebami tako
sedanjih kot prihodnjih generacij.
Nosilni stebri sonaravnega trajnostnega razvoja so:
-

stabilizacija števila svetovnega prebivalstva;

-

učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije;

-

ponovna uporaba/reciklaža materialov;

-

materialna zmernost namesto potrošništva;

-

zmanjševanje snovno-energetskih tokov;

-

uravnoteženost med ekonomijo, socialo in okoljem ter

-

planetarna razvojna, družbena in okoljska solidarnost, t.i. planetarna okoljska
etika.

Današnja razvojna paradigma je popolnoma v nasprotju z zgoraj naštetim. Okolje je
podrejeno ekonomski maksimalnosti, medtem ko bi moralo biti obratno: ekonomija
bi morala biti podrejena okoljski optimalnosti, kajti ideal narave je optimalnost,
zmernost in ne maksimalnost ali minimalnost. Navkljub institucionalni podpori in
vključitvi v mnoge uradne razvojne dokumente je trajnostni razvoj še vedno zgolj
“uvodničarska tema”, bolj ali manj utopična, t.j. operativno praktično nedodelana
zamisel. Eden od razlogov je dolgoročnost trajnostnega razvoja, medtem ko na
zdravorazumski ravni ljudje razmišljamo kratkoročno. Preskok na razmišljanje o
dolgoročnih koristih se pri ljudeh ne bo zgodil sam od sebe, vmes mora poseči
6

V zborniku se v zvezi z dilemo trajnostnost / trajnost uporablja samostalnik trajnostnost. Sicer trajnostnost (še) ni del
slovenskega pravopisa, vendar pa uporaba samostalnika trajnost ni pravilna vsebinsko, saj je trajnost samostalnik od
pridevnika trajen in ne trajnosten. Sicer pa želimo poudariti, da je pri konceptu ključna vsebina, tj., kot je zapisala dr.
Nevenka Bogataj v zaključni besedi urednice v Berilu o trajnosti, "pomen, ki ga nekateri živijo, ne da bi pojem poznali,
medtem ko na drugi strani obstajajo sinonimi in terminološke in drugačne študije (sonaraven, zdržen, zadržan …), ki
se ne uresničujejo." Uporaba enega ali drugega pojma pri razpravah posameznih avtorjev je stvar njihove osebne
odločitve.

11

Plan B za Slovenijo 2.0

strokovna javnost, predvsem pa država. Še en problem trajnostnega razvoja je v
njegovi nejasnosti: je bolj privlačen kot jasen koncept, k njegovi priljubljenosti pa
prav gotovo ne doprinese (pre)mnogo različnih opredelitev. Te odsevajo vsebinsko
nedorečenost, ali morda še bolje: operativno nesposobnost legitimiziranja in uvajanja
konkretnih ukrepov.
Če želimo, da se Slovenija kot del planeta prilagodi njegovim univerzalnim
omejitvam, so potrebne korenite spremembe. Pri indeksu trajnostne družbe se
najslabše odrežemo ravno pri okoljskih kazalnikih: kakovosti zraka, trajnostni rabi
virov, recikliranju odpadkov, rabi obnovljive energije, zaščiti biotske raznolikosti,
emisijah toplogrednih plinov in ekološkemu odtisu. Skupni indeks za leto 2008 znaša
5,9, kar nas med 150 državami, v katerih je bil merjen, uvršča na 51. mesto (prva je
Švedska z indeksom 7,0). Vendar Slovenija kljub določeni stopnji okoljske izčrpanosti
in izrazitemu preseganju sprejemljivih globalnih obremenitev okolja na prebivalca (24 krat) še razpolaga s trajnostnimi potenciali. Čese bomo lotili sprememb, imamo zelo
dober izhodiščni položaj, ko govorimo o naravnih virih(ekosistemske storitve) celo
izredno privilegiran položaj, saj smo ob zmernih potrebah lahko samozadostni na
področju hrane, lesa, obnovljivih virov in vode. Nahajamo se na razvojno-okoljskem
razpotju: bo nastajajoča Strategija razvoja Slovenije trajnostno prenovljena, ali bodo
poti iz krize zasnovane na nadaljevanju izčrpavanja okolja in narave? Je v slovenski
politiki dovolj poguma za takšno "revolucijo"?
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2.1
Trajnostni razvoj med mavrico teorij in skromno prakso
dr. Dušan Plut
Uvod
Človeštvo in z njim gospodarstvo je na ključnem civilizacijskem razpotju, ujeto v
zatezujočo entropijsko zanko in socialno erozijo. Med znanstveniki, ki raziskujejo
planetarni ekosistem, ni več nobenega dvoma, da je prihodnost človeštva in kakovost
življenja odvisna od naše zmogljivosti doseganja trajnega ravnovesja z globalnim
okoljem, naravo. Narašča spoznanje, da se globalnemu izčrpavanju in degradaciji
okolja lahko izognemo zgolj z okolju in naravi prilagojeno dejavnostjo, ki bo ohranila
ključne planetarno pomembne vire ter življenjske oskrbne sisteme. Rekonstrukcija
gospodarstva pa zahteva spremembe v vseh poljih človekove dejavnosti, načinu
organizacije podjetništva in svetovnega gospodarstva ter trgovine, vključno s
spremembami v sistemu vrednot. Tragedije, ki jo povzročajo človekova sebičnost,
pohlep in neodgovornost do tega sveta in prihodnjih generacij, namreč ne doživljajo
več le skupni pašniki, ampak tudi ozračje, polarni kraji, oceani reke… (Anko, 2009).
Ali je trajnostna (trajna) paradigma in trajnostni razvoj rešilna bilka samouničujoče
človeške vrste? Ali pa je trajnostnost (trajnost), sonaravnost zgolj vse bolj potrošniško,
profitno izrabljeno ozelenjeno besedičenje, ki v terminološkem močvirju različnih
teoretičnih interpretacij omogoča ribarjenje v kalnem in postaja izgovor za zgolj
kozmetično ozelenjevanje v praksi?
Terminološka mavrica (zmeda?) opredeljevanja trajnostnega razvoja, trajnostnosti/sonaravnosti – "opravičilo" za ne-trajnostno prakso?
Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih (ti. Brundtlandina
komisija) je v končnem poročilu Our Common Future (World Commission on
Environment and Development, 1987: 43) najbolj citirano in uporabljeno, a hkrati
vsebinsko ohlapno definicijo trajnostnega oziroma trajnega razvoja, "sustainable
development", opredelila kot: "obliko razvoja ali napredka, ki zadovoljuje potrebe
sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje
njihovih potreb". Munro (1995) predlaga, da je smiselno ločevati trajnostnost
(trajnost) kot koncept, ključni kriterij presoje razvoja in SD kot dosegljivi cilj. Večji
dobički, delovna mesta in dobrine so po njegovem mnenju brez učinka, če so
doseženi na račun stroškov trajnostnosti.
Trajnostni razvoj je torej niz dejavnosti, ki naj bi trajno izboljšale razmere za človeštvo
(Munro, 1995). Vendar izboljšanje materialnih in socialnih razmer sedanje generacije
ne sme biti doseženo na račun degradacije kakovosti okolja (v širokem pomenu, torej
v biofizikalnem in ekonomsko-socialnem pomenu) in virov, ki bi prihodnje generacije
postavilo v neenakopraven položaj. Želja "izboljšanja" razmer, blagostanja za vse ljudi
in upoštevanje potreb prihodnjih generacij (medgeneracijska enakost) sta temeljna
cilja trajnostnega razvoja (Bell in Morse, 2003). Munro (1995: 29) izrecno podčrtuje, da
je po njegovem mnenju za udejanjanje koncepta SU najbolj sprejemljiva starejša,
nekoliko ožja, a natančna definicija trajnostnega razvoja: "izboljšanje kakovosti
življenja človeka znotraj nosilnih zmogljivosti oskrbnih ekosistemov". Tako
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zasnovana definicija seveda izključuje kakršnokoli "trajno gospodarsko rast", ki slej ko
prej preseže univerzalne ekosistemske, biofizikalne zmogljivosti oziroma omejitve!
Evropska agencija za okolje in Bell ter Morse (2003: 4) opredeljujejo trajnostni razvoj
kot povezovanje, soodvisnost, sožitje sicer treh tradicionalno ločenih polj
gospodarstva, okolja in družbe (sociale). Seljak (2000: 15) sodi, da je primernejša
uporaba pojma uravnoteženi razvoj, hkrati pa opozarja, da je navedeni pojem
interdisciplinaren in ga predstavniki posameznih strok različno razumejo.
Vsekakor je na mestu pripomba Pirnata in Anka (2001: 14), da trajnostni razvoj morda
ni najbolj posrečen prevod angleške besede "sustainable", katere pomen bi po
njunem mnenju bolje opredelili z besedami kot npr. zadržan, vzdrževan. Vendar
sodita, da se je pojem trajnostni razvoj v okoljski zakonodaji pri nas že tako uveljavil,
da je na mestu zgolj opozorilo na večplastni pomen izraza. Po njunem razmišljanju
lahko besedo trajnostnost v okolju povezujemo z različnimi dejavnostmi kot npr.
trajnostno gospodarstvo, trajnostna raba (v povezavi z rabo obnovljivih naravnih
virov, organizmi in ekosistemi). V bistvu izraz označuje proces ali stanje, ki ga lahko
vzdržujemo v nedogled, obenem pa opozarjata tudi na ločevanje med načeloma
trajnostnosti in sonaravnosti (Pirnat in Anko, 2001: 14).
Podčrtati torej velja, da se v različnih znanostih pojem trajnostnosti vsebinsko različno
tolmači, definira. Načelo trajnostnosti se tako obravnava enoplastno (z vidika okolja in
narave) ali večplastno (z vidika okolja in narave, gospodarstva in družbe oziroma
sociale). V obeh primerih pa je ključno izhodišče trajno prilagajanje človeštva
zmogljivostim (omejitvam) okolja in narave.
Koncept trajnostnosti/sonaravnosti je praviloma pojmovan tridimenzionalno,
okoljsko, gospodarsko in socialno. Konceptu trajnostnosti/sonaravnosti pa je
potrebno dodati vsaj še dve polji: demokratični politični sistem (proces) sprejemanja
odločitev in vrednostni sistem družbe. Koncept trajnostnosti/ sonaravnosti torej ne
sme biti zasnovan zgolj na objektivnih trajnostnih sestavinah, vključevati mora tudi
poti za doseganje trajnostnega cilja, torej procese udejanjanja, zasnovane na etiki.
Geografinja Mansfieldova (2009) poudarja, da koncept trajnostnosti ni zgolj tehnično,
temveč tudi etično in politično polje, saj ne smemo prezreti npr. centrov moči, ki
močno vplivajo na ustvarjanje okoljskih problemov.
Navedena večpomenskost pojma trajnostnosti je npr. za geografijo dodaten razlog za
rabo pojma sonaravnost (sonaravno), ki je vsebinsko ožji, veže se na udejanjanje
načel varstva okolja in narave, torej na okoljsko trajnostnost (brez ekonomske in
socialne stranice trajnostnosti). Lah (2002) tako definira sonaraven kot usklajen z
naravo, uravnotežen z okoljem in tudi dolgoročno razvojno usklajen. Z besedo
sonaravnost torej podčrtujemo način (usmeritev, smernica) za ohranjanje naravnega
(okoljskega) "kapitala", torej naravi in (geografskemu) okolju trajno (primerneje
dolgoročno) prilagojeno delovanje (dejavnosti) družbe (Plut 2005). Pojem
trajnostnost je dejansko širši (obsega gospodarsko, družbeno in okoljsko trajnostnost)
in večpomenski od pojma sonaravnost, ki se veže na udejanjanje načel varstva okolja
in narave.
Za načrtovanje udejanjanja okoljske, gospodarske in socialne (družbene) trajnostnosti
so ključne: a) potrebe človeka, b) okoljske omejitve c) gospodarsko-socialna varnost
in d) medgeneracijska pravičnost (odgovornost). Civilizacijska sporočilna nota
trajnostnostno sonaravne paradigme je dejansko zelo radikalna, saj celotno
dosedanjo zgodovino človeške vrste ključno označuje kolonizacija, količinska
gospodarska rast in vse večji okoljski pritiski, a tudi odsotnost intelektualnih ali
institucionalnih zmogljivosti ter etičnih vodil za doseganje ravnovesja med
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materialnimi potrebami človeštva in zmogljivostjo narave. Glede na dejstvo, da se
razvoj praviloma povezuje s količinsko zasnovano gospodarsko rastjo, je morda
primernejša uporaba trajnostni napredek namesto trajnostnega razvoja.
Sonaravnost kot postopno uravnoteževanje delovanja družbe (človeka) z naravo in
okoljem je torej proces, od nižje (šibke) k višji (strogi, močni) stopnji sonaravnosti
skupnosti, gospodarstva. Sonaravni način materialnega življenja družbe, države,
regije naj bi omogočil čim bolj dolgotrajno, torej trajnostno (trajno) delovanje in
obstoj družbe. Sonaravnost delovanja družbe je način, smernica (kažipot, smerokaz in
hkrati pot) za dosego trajnostnosti kot medčasovne (medgeneracijske) kategorije,
zgolj idealnega oziroma idealiziranega (zaradi neizogibne entropije vsake materialne
dejavnosti) cilja. Današnje pojmovanje sonaravnosti ne pomeni zgolj živeti ob in od
narave na trajnosten način. Dejansko daje podlago za preureditev človeške družbe po
vzoru naravnih, samoregulirajočih in na dolgi rok stabilnih kompleksnih sistemov.
V zgolj nakazani mavrici različnih inačic pojmovanja trajnostne paradigme in
trajnostnega razvoja pa je skupna zelena nit jasna in nedvoumna: planetarno okolje je
najširši in omejen sistem, njegovim univerzalnim zmogljivostim (beri omejitvam) se
morajo prilagoditi vsi podsistemi, vključno z ekonomskim oziroma gospodarskim.
Trajna količinska, visoko entropijska gospodarska ali kakršnakoli druga materialna rast
na omejenem planetu z omejenimi viri in omejenimi samočistilnimi zmogljivostmi ni
mogoča, z vidika medgeneracijske in medvrstne odgovornosti pa je tudi etično
sporna. Načelo ekološke optimalnosti in nujnosti prilagajanja na zmogljivosti
okolja in ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti, pa je v temeljnem nasprotju
s predpostavko o nujnosti trajne ekonomske rasti.
Od začetkov moderne ekonomije je dolgoročna ekonomska rast osrednja tema
teoretikov rasti, kot sta Smith in Marx. Za zgodovino zadnjih dvesto let je značilna
neprestana gospodarska rast, povečalo se je število prebivalcev, zlasti pa količina in
kakovost proizvodnje. To je obdobje, za katero je značilna vera v možnost nezadržne
rasti na vseh področjih (Seljak, 2000: 6). Prevladovala je mehanicistična koncepcija
ekonomskega procesa kot krožnega toka (povezava produkcije in potrošnje) znotraj
popolnoma zaprtega sistema, ki naj ne bi vplival na kvalitativne spremembe v okolju.
Zlasti v obdobju 1870-1970 je dejavnik okolja dejansko manjkal v ključnem
ekonomskem razmišljanju. Vendar tudi sodobni makroekonomski modeli po mnenju
Sedlacka in Gjoksija (2009) ne vključujejo naravnih virov in izčrpavanja naravnega
kapitala (npr. zalog rib in fosilnih goriv) v bruto domačem proizvodu (BDP). Ti. okoljski
(ekološki) ekonomisti, npr. Nicolas Georgescu-Roegen pa so gospodarsko dejavnost
obravnavali (zgolj) kot podsistem okolja, ki gospodarski dejavnosti, snovnoenergetskemu pretoku postavlja fizične ekosistemske omejitve, zlasti v zmogljivosti
obnavljanja in sprejemanja, nevtralizacije odpadkov.
V zadnjih dvesto letih je gospodarska rast, omogočena s cenenimi fosilnimi gorivi in
tehnološkimi inovacijami, motor sodobnih družb. V sodobnih demokracijah je trg
postal osrednji organizacijski princip, obseg proizvodnje in potrošnje pa ključni
instrument liberalizirane ekonomije (Sedlacko in Gjoksi, 2009). Vendar bi bilo
potrebno uvodoma ločiti med dvema tipoma gospodarske rasti, količinsko in
kakovostno. Količinska gospodarska rast naj bi bila rast s pomočjo brutalne sile,
zasnovana na povečanju vnosov (dela, kapitala, surovin, energije). Kakovostna
gospodarska rast pa se lahko imenuje tudi "pametna rast" in je kvalitativna rast s
pomočjo tehnoloških izboljšav, institucionalnih sprememb. Temeljna determinanta
kakovostne rasti je dvig produktivnosti, predvsem s pomočjo infrastrukture in
izobraževanja (znanja), preobrazbe gospodarstva od industrijskega k prevladi
gospodarstva storitev (Sedlacko in Gjoksi, 2009).
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V definicijah ekonomistov in ekologov obstajajo torej ključne razlike tako glede
(ne)možnosti gospodarske rasti kot v pojmovanju pomena naravnega kapitala v
skupnem kapitalu za prihodnje generacije. Razlike so posledica različnega gledanja in
predpostavk o prihodnjem pomenu sestavin družbenega kapitala (naravni, fizični in
ustvarjeni) z vidika medgeneracijske odgovornosti oziroma pravičnosti. Ekologi
poudarjajo, da se je potrebno z vidika prihodnjih generacij osredotočiti na zaščito
naravnih virov. Ekonomisti pa izhajajo iz predpostavke, da je potrebno izhajati iz
celotne sestave družbenega kapitala, ki obsega naravne vire (okolje), znanje,
pridobljen kapital itd. V poskusih približevanja ekološkemu gledanju vključujejo
nekateri ekonomisti v ekonomske izračune naravni kapital, vendar vseh funkcij
ekosistemov ni mogoče denarno ovrednotiti. To pomeni, da npr. rast ustvarjenega
kapitala ne more zamenjati hkratnega izčrpavanja naravnega kapitala, virov okolja.
Količinsko večanje gospodarstva (ne pa rast kakovosti) kot podsistema planetarnega
ekosistema je nezdružljivo z univerzalnimi omejitvami (prostor, naravni viri,
samočistilne zmogljivosti okolja). Gre za nasprotje med ekonomskim konceptom
maksimalnosti dobička in ekološkim konceptom optimalnosti. Nekateri ekonomisti še
vedno zagovarjajo predvsem tezo, da ima globalno okolje visoko nosilno sposobnost
in tokovi onesnaževanja naj še ne bi dosegli kritične ravni.
Alternativna ekonomska študija Blagostanje brez rasti (Prosperity without Growth) pa
izhaja iz predpostavke, da za napredne ekonomije zahodnega sveta blaginja brez rasti
ni utopično sanjarjenje, temveč finančna in okoljska nujnost (Jackson, 2009). Kvalitete
življenja materialno zmernih družb, celovito pojmovanje blagostanje po mnenju
Constanze et al. (2010) ne bo izboljšala ekonomska rast (stalno povečevanje privatnih
dobrin in storitev na račun večje rabe energije in materialov), temveč prednostno
večji obseg, dostopnost javnih dobrin in storitev, kot so izobrazba, infrastruktura,
javno zdravstvo in ekosistemske storitve. Tako globalna stabilnost podnebja zahteva
obravnavo ozračja kot globalne javne dobrine, fosilna goriva pa so tržna dobrina, ki
spodbuja brezobzirno tekmovanje za njihovo posedovanje ne glede na negativne
podnebne posledice.
V vsakem primeru lahko zgolj ti. ravnovesno svetovno prebivalstvo (stabilizacija) in
ravnovesno, sonaravno zasnovano gospodarstvo (kvalitativen, namesto kvantitativen
gospodarski razvoj), ki ob večji stopnji zaposlitve trajno deluje v okviru univerzalnih
prostorskih in okoljskih omejitev, znotraj regeneracijskih in asimilacijskih zmogljivosti
po mnenju ekonomista Dalyja (2009) trajno omogoča preživetje in dvig blagostanja
človeštva.
Kolonizacijski gospodarski razvoj človeštva ni zadovoljil niti eksistenčnih materialnih
potreb vseh prebivalcev planeta, hkrati pa načenja biološke pogoje življenja samega,
njegove prihodnosti. Koncept razvoja v klasičnem pomenu predpostavlja (količinsko)
rast, koncept trajnostnosti ohranjanja pogojev življenja pa je zasnovan na izhodišču,
da rast ni mogoča na omejenem planetu. Dominantni in ekstremni ekonomski pogled
na naravo in naravne vire jih obravnava zgolj kot neomejeno sredstvo za gospodarsko
rast, ekstremni trajnostno sonaravni pogled na svet pa naravi pripisuje intrizično
(notranjo) vrednost.
Potrebujemo torej ekosistemsko odgovoren koncept razvoja in eksistence, način
optimalnega gospodarskega in socialnega razvoja, večplastno pojmovanega
blagostanja in kakovosti življenja, ki bo upošteval naravno ravnovesje in omejitve
(bolje zmogljivosti), torej ne bo zasnovan na neskončni, maksimalni količinski
gospodarski rasti. Boleče prepoznavanje biofizičnih in entropijskih meja za
ekonomsko (količinsko) rast je torej redefiniralo ključne pogoje za ustvarjanje
blagostanja v 21. stoletju. Po mnenju številnih okoljskih ekonomistov je prav dejstvo,
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da okolje, številni viri okolja (skupna dobrina) v obstoječem ekonomskem sistemu
nimajo tržne cene, temeljni razlog za degradacijo okolja in neupoštevanje biofizičnih
meja pri rabi naravnih virov. Vendar bi bilo sila naivno razmišljanje, da zgolj
enostranska, sicer prepotrebna ekologizacija gospodarstva prinaša sklenitev trdnega
miru, sožitja med človekom in naravo, okoljem.
Srž okoljskega konflikta sodobne civilizacije je prednostno zasnovan v prevladujoči
etiki, morali sodobne civilizacije, ki se udejanja v sovražnem odnosu do narave in prihodnosti. Po mnenju Anka (2009) je življenje po načelih trajnostnosti edini način,
kako preživeti na tem edinem planetu, trajnostnost ni ideologija, je pa "spoznanje
nujnosti", ki pa ima več imen. A veliko bolj od imen in različnih pojmovanj trajnosti so
pomembna- trajna dejanja, le-ta pa so sila redka…Terminološke "trajnostne"
nejasnosti so torej sila cenen možni izgovor za netrajnostno prakso države, dejavnosti
ali posameznika.
Načela okoljske etike – vrednostna osnova trajnostnega razvoja
Ali je načela trajnostnega, sonaravno zasnovanega razvoja, ki zahteva opustitev
razširjene in za številne privlačne iluzije neomejenega potrošništva in trajno linearno
zasnovanega dviga materialnega standarda, možno doseči brez vrednostnih, etičnih
premikov?
Okoljska etika proučuje vrednost in moralni status okolja ter odnos človeka oziroma
družbe do narave, okolja in njegovih sestavnih delov. Načela okoljske etike
dopolnjujejo tradicionalno etično razmišljanje (antropocentrizem), ki je osredotočeno
izključno na človeka. Osnovna značilnost širšega moralno vrednotnega odnosa je po
mnenju Kirna (2004: 159) v tem, da se presoje o ravnanju človeka razširijo še na
bogastvo človekovih razmerij do živali, rastlin, ekosistemov, narave in življenja
nasploh. Okoljska etika torej prinaša nov izziv dosedanji etični tradiciji zlasti zahodne
civilizacije. Zajema uporabnost etičnih izhodišč za odločanje o problematiki okolja,
njen ključni vidik so moralna razmerja med človekom in drugimi vrstami in naravnim
okoljem, ki vključuje tudi nežive sestavine. Z biološko - ekološkega vidika etika ni
samo omejitev človekove akcije v boju za obstanek, temveč je tudi omejitev stalno
rastočega človekovega materialnega razkošja v biosferi, ne glede na življenjske
potrebe in razmere drugih bitij. Moralna omejitev boja za obstanek je v človeški
zgodovini veljala le znotraj družbe do ljudi, medtem ko do narave (drugih vrst)
omejitev ni bilo. Narava ni problem, problem je človek in njegov odnos do narave
(Anko, 2000).
Trajnostno sonaravna družba naj bi bila okoljsko znotraj- in medgeneracijsko
odgovorna, socialno varna in pravična, gospodarsko uspešna, nenasilna do sočloveka
(svetovni mir) in drugih vrst, zagotavljala naj bi dvig kakovosti življenja, humani
napredek znotraj omejitev okolja (ekosistemov). Tradicionalne cilje izobrazbe "branje,
pisanje in računanje" je torej potrebno dopolniti z "ekologijo, ekonomijo in socialno
pravičnostjo", interdisciplinarnim in sistemskim pristopom, krepitvijo sposobnosti
odgovornega sprejemanja odločitev tudi ob upoštevanju potreb prihodnjih rodov in
biosfere. Hkrati je potrebna globalna ekološka zavest, globalni ekološki državljan, ki
naj bi po mnenju Kirna (2004: 219) ravnal po načelu: misli globalno, deluj lokalno.
Okoljska etika oziroma okoljevarstvena etika je praviloma etični kompas ti. plitve
ekologije in s tem trajnostno sonaravnega modela razvoja. Prednostno je zasnovana
na varstvu okolja in naravnih virov (antropocentrični vidik), a vključuje tudi elemente
varstva narave (ekocentrični vidik), zlasti pravic živali in ohranjanja nedotaknjenosti
narave v omejenem obsegu.
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Z vidika pojmovanja razmerja med človekom in okoljem so ključna naslednja polja
okoljske etike (Plut, 2004, 2008):
-

planetarna in regionalna okoljska (ekosistemska) odgovornost - razmerje do
lokalnega, regionalnega in planetarnega okolja oziroma kakovosti okolja ter
do naravnih virov;

-

ravnovesje ciljev napredka - ravnovesje med gospodarskimi, socialnimi,
regionalnimi in okoljskimi koristmi;

-

socialna (družbena) pravičnost - človeka vreden, zmeren materialni standard
za vse prebivalke in prebivalce, odprava revščine;

-

medgeneracijska enakost oziroma odgovornost - razmerje do bodočih
generacij;

-

odgovornost do živalskih in rastlinskih vrst - prepoznavanje t.i. notranje
vrednosti narave, razmerje do drugih vrst.

Navedena polja okoljske etike predstavljajo pomembna vrednostna vodila
civilizacijsko nujne "ekologizacije" vzgojno-izobraževalnega polja, s trajnostnim
razvojem (napredkom) kot osrednjim, interdisciplinarno zasnovanim vsebinskim
poljem.
Namesto prekomernega potrošništva pa tudi navidezno privlačnega
naravovarstvenega romanticizma ("nazaj k naravi" - s skoraj 7 milijardami
prebivalcev?!) trajnostna, sonaravna pot postavlja v ospredje ciljev človekovega
blagostanja na planetarni ravni (Agenda 21: Programme of Action for Sustainable
Development, 1992):
-

zmerno materialno blaginjo za vse prebivalce sveta (v okviru okoljskih
omejitev)

-

socialno in ekološko (tudi regionalno) uravnoteženost

-

visoko kakovost duhovnega življenja

-

skrb in spoštovanje vseh vrst na Zemlji

Po mnenju Thiersteina in Walserja (2007) pa je potrebno konceptu
trajnostnosti/sonaravnosti dodati vsaj še dva polja: demokratični politični sistem
(proces) sprejemanja odločitev in vrednostni sistem družbe, zasnovan na etiki.
Aktivno sodelovanje javnosti in troplastno zasnovana pravičnost, torej med
posamezniki, regijami in generacijami sta dejansko prst in posoda trajnostne rastline,
kjer so okoljski, ekonomski in socialni cvetovi. Koncept trajnostnosti/sonaravnosti
torej ne sme biti zasnovan zgolj na objektivnih, materialnih trajnostnih sestavinah,
vključevati mora tudi poti za doseganje trajnostnega cilja, torej procese udejanjanja,
zasnovane na etiki in demokraciji. V obratnem primeru se bo lahko v prihodnosti
paradigma trajnostnosti/sonaravnosti uveljavila kot eko-totalitarizem leve ali desne
ideološke zasnove.
Trajnostni razvoj in skromna praksa – primer Slovenije
Po porabi naravnih virov in proizvodnji emisij na prebivalca v Sloveniji (podobno kot
druge gospodarsko razvite evropske države) dva- do štirikrat presegamo planetarno
trajno sprejemljivo raven. Slovenija na splošno še povečuje okoljske pritiske,
gospodarski razvoj poteka delno tudi na račun izčrpavanja okoljskega kapitala.
Podobno kot druge evropske države tudi Slovenija na splošno (še) ne uresničuje
ključne zahteve trajnostnega modela razvoja, do prihodnjih generacij odgovornega
načina dviga blagostanja. Strategija razvoja Slovenije (2005) pa je kljub določenim
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pozitivnim okoljskim poudarkom v osnovi zasnovana kot razvojni model prehoda v
model zelo šibke trajnostnosti/sonaravnosti, saj načrtuje kot glavni cilj dvig BDP
(nekaj odstotna letna rast) in materialnega blagostanja tudi na račun zmanjšanja
dragocenega in kritičnega okoljskega kapitala. Tudi zaradi drugačnih, kriznih razmer,
izčrpanosti dosedanjega razvojnega modela in mednarodnih okoljskih obveznosti
Slovenija potrebuje bistveno spremenjeno razvojno paradigmo, po našem
mnenju trajnostno, sonaravno zasnovano vizijo in iz nje izpeljano strategijo
razvoja.
Ocene razvojnih možnosti in regionalnih virov Slovenije kot celote in njenih regij na
eni strani in dosežena stopnja izčrpavanja naravnih virov ter stanje okolja na drugi
strani podčrtujejo, da dejansko nimamo konkurenčnih prednosti za razvoj
energetsko, okoljsko in prostorsko zahtevnega gospodarstva. Razvojno in etično
skrajno zgrešeno bi bilo, da bi sedanjo krizo izkoristili kot alibi za okoljsko netrajnostni
gospodarski razvoj. Tudi z vidika potenciala okoljskih virov je za Slovenijo torej
ključna in priporočena gospodarska usmeritev v smeri kakovostnega gospodarskega
razvoja, okolju prijaznih proizvodov in storitev, trajnostnega prometa, sonaravnega
turizma, zdrave hrane in ustreznega ekosistemskega vrednotenja in trženja varovanih
območij, pokrajinske in biotske pestrosti.
Na okoljskem polju trajnostosti je Slovenija po formalni in dejanski plati (z vstopom v
Evropsko unijo leta 2004 in Strategijo razvoja Slovenije leta 2005) zelo previdno in
sektorsko omejeno stopila iz razvojno-okoljske faze omejene kontrole onesnaževanja
(zgolj s posameznimi elementi šibke sonaravnosti) in izčrpavanja okoljskega kapitala
na račun določene rasti BDP v drugo sonaravno razvojno fazo - v šibko sonaravnost.
Le-ta bi morala ob okrepljeni ekologizaciji dejavnosti trajati le še nekaj let, v
najslabšem primeru do leta 2015 (optimalno 2012).
Razvojno fazo šibkega sonaravnega razvoja Slovenije do leta 2015 (2012) naj bi
označevala omejena rast BDP, zelo omejena zamenjava naravnega kapitala z
ustvarjenim kapitalom in stabilizacija oziroma začetek postopnega zmanjševanja
snovno-energetskih tokov, porabe energije. V tej občutljivi fazi sonaravnosti je
pomen ozelenjene državne pomoči na zakonodajnem, finančnem in izobraževalnem
polju ključen, vključno z lastnimi zgledi (npr. zelena javna naročila). V omenjeni drugi
fazi sonaravnega razvoja do leta 2015 (2012) morajo biti prisotne tudi posamezne
sestavine močnejše sonaravnosti, zlasti pri načrtovanju razvoja in varstva narave
obsežnih varovanih območij in večji vlogi obnovljivih virov energije.
Ker je skladnejši regionalni in policentrični razvoj okoljska hrbtenica sonaravnosti, je
nujna čimprejšnja stabilizacija medregionalnih razlik, tudi s pomočjo razvojno in
glede dostopa prebivalcev optimalnih, torej srednje velikih pokrajin (8-6). Razvojne
regije oziroma pokrajine bi morale imeti primeren obseg kritične razvojne mase,
visoko stopnjo avtonomije, a hkrati tudi temu primerno veliko lastno odgovornost za
razvojne in druge odločitve. Potrebno sinergijsko združevanje dejavnikov
trajnostnega razvoja in koncepta omogočajoče države se bo na regionalni ravni
srečevalo torej s skromno kritično maso inovativnih človeških virov, ki je pomemben
razvojni potencial tudi za aktiviranje rabe regionalnih obnovljivih virov in večjo
stopnjo prehranske in energetske samooskrbe.
Glede na prekomerni prispevek Slovenije na prebivalca k globalnemu onesnaževanju
in emisijam toplogrednih plinov (praviloma 2-3-krat nad globalno sprejemljivo
količino), trajno nesprejemljivo rabo neobnovljivih naravnih virov, izčrpavanju lastnih
okoljskih virov in tudi finančni neprimernosti neoliberalnega, visokoentropijskega
vzorca, bi Slovenija morala v zelo kratkem obdobju preiti v naslednje obdobje
močnega sonaravnega razvoja (2015 (2012)-2030). Količinsko zasnovan razvoj naj
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bi zamenjal kakovostni razvoj v smeri zmernega materialnega blagostanja in socialne
varnosti za vse prebivalce, zasnovan na občutnem zmanjševanju snovno-energetskih
tokov, okrepljeni rabi obnovljivih in drugih regionalnih virov ter decentralizaciji na
vseh ravneh, regionalni in lokalni samozadostnosti pri oskrbi s eksistenčno
pomembnimi dobrinami, celostni in večplastni prilagoditvi na podnebne
spremembe. Ozelenjen državni in občinski proračuni, podpore razvoju okoljskih
tehnologij in sonaravnih dejavnosti, izvedena zelena davčna reforma namesto
obdavčitve dela, avtonomija samozavestnih, inovativnih regij kritične razvojne mase
in okrepljena sonaravna vzgoja ter izobraževanje, naj bi bili ključni vzvodi razvojnega
modela močne sonaravnosti.
V naslednjem, zelo močnem sonaravnem obdobju (2030-2050), pa naj bi Slovenija
dosegla visoko stopnjo kakovosti življenja vseh prebivalcev z okoljskimi pritiski v
celoti v okviru planetarnih in lokalnih zmogljivosti okolja, samooskrbo na ključnih
poljih eksistence in zanesljivo zaščito biosfere, drugih vrst.
Za razliko od številnih držav ima Slovenija velike naravnogeografske in okoljske
zmogljivosti, raznovrsten in še dovolj ohranjen okoljski kapital, da lahko s sonaravno
in inovativno zasnovano razvojno potjo države in avtonomnih regij do srede 21.
stoletja doseže večplastno blagostanje s planetarno in entropijsko sprejemljivo rabo
lastnega okoljskega kapitala. Vsako leto nadaljevanja sedanjega tveganega
visokoentropijskega razvojnega in poselitvenega modela Slovenije in drugih držav
sveta pa povečuje okoljsko tveganje in ogroža preživetje naših potomcev. Holistično
zasnovana trajnostna vzgoja in izobraževanje na vseh ravneh šolanja ter s tem
povezana spremenjena hierarhija vrednot, celostni kazalci merjenja človekovega in
ekosistemskega blagostanja ter kakovosti življenja (namesto zgolj BDP-ja) so
neobhodni gradniki udejanjanja trajnostne, sonaravne paradigme.
Zasnova alternativnega razvojnega programa za Slovenijo do leta 2020 skupine
nevladnih organizacij in posameznih strokovnjakov za trajnostni razvoj poleg
horizontalnih ukrepov (npr. zeleno davčno reformo, zelena javna naročila) predlaga
naslednje skupine projektov (Plan B za Slovenijo, 2007): prehod na družbo z nizkimi
izpusti toplogrednih plinov (trajnostna energetska politika, trajnostna prometna
politika), prilagajanje na podnebne spremembe in podeželje kot konkurenčna
prednost Slovenije. Eno od okoljsko ključnih izhodišč je razen povečanja sonaravne
rabe obnovljivih naravnih virov ničelna rast porabe energije in bistveno zmanjšanje
ekološkega odtisa na osebo do leta 2020.
Predlagamo, da Slovenija najprej v zelo kratkem obdobju pripravi objektivno
nacionalno bilanco in regionalne bilance razvojnih virov, s poudarkom na obnovljivih
naravnih virih. Čim prej je potrebno izdelati nizko emisijsko in nizko entropijsko
trajnostno strategijo razvoja Slovenije in vseh njenih regij, temu morajo slediti
operativni, med-sektorsko usklajeni razvojni programi, programi regij. Sodimo, da je
vizija trajnostno sonaravnega razvoja hkrati tudi tista, ki lahko akcijsko združi vladne
in opozicijske politične stranke in civilno družbo, družbene partnerje (vlada,
delodajalci, delojemalci, mreže civilne družbe). To šele omogoča pogoje za doseganje
visoke stopnje nacionalnega soglasja in socialne kohezije (na načelu znotraj- in
medgeneracijske solidarnosti in humanosti), ki sta za udejanjanje zahtevnega
paradigmatičnega, zlasti miselnega in hkrati razvojnega preskoka, dejansko ključni
postavki.
Slovenija mora po mnenju avtorjev dokumenta Kam po krizi – prispevek k
oblikovanju trajnostne vizije prihodnosti (Hanžek et.al., 2010) narediti paradigmatski
prelom, ki terja drugačen sistem vrednot, nove pristope, drugačna izhodišča razvoja,
drugačne poti, tehnologije. Potrebna nova paradigma sonaravnega, vzajemnega,
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odgovornega, medregijsko skladnejšega in trajno vzdržnega razvoja Slovenije ne sme
biti več utemeljena na spodbujanju enostranske in količinsko zasnovane gospodarske
rasti, trajnostni razvojni vzorec mora izhajati iz podmen okoljske etike in prilagoditve
zmogljivosti okolja, kakovostnega gospodarskega razvoja, večje stopnje
samozadostnosti (prehrana, energija), zmernega materialnega blagostanja in socialne
varnosti za vse.
Hkrati pa se na drugi strani ponovno krepijo strateška razvojna razmišljanja, da je
potrebno še okrepiti (neo)liberalne vzvode reševanja večplastne krize, ki bodo
omogočili visoko, trajno gospodarsko rast kot ključni cilj. Pojem "trajnostni razvoj" se
v tem primeru uporablja zgolj kot figov list za nadaljevanje liberalizacije gospodarstva
in spodjedanje biofizikalne osnove preživetja.
Zaključek
Na svetovni konferenci o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru je bil sprejet
svetovni akcijski program ukrepov za uresničitev načel in sporazumov, načrt za
uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega (sonaravnega) razvoja imenovan Agenda 21 (Agenda 21: Programme of Action for Sustainable
Development, 1992). Politika in principi trajnostno sonaravnega napredka Agende 21
se (žal pričakovano!) niso udejanili v širši praksi in politiki držav ter mednarodnih
dejavnosti. V prvi polovici 21. stoletja so zato še bolj potrebne bistvene večje
spremembe v vrednostnem sistemu, izobraževanju in vzgoji, materialni dejavnosti in
načinu življenja. Obstoječi vrednostni, gospodarski in tehnološki sistem, obstoječi
vzorci globalizacije torej temeljnih globalnih razvojno-okoljskih nalog ne morejo
rešiti. Kulturnega preskoka pa ne bo mogoče doseči v nekaj letih, po mnenju
Assadouriana (2010) bodo potrebna desetletja vztrajnega delovanja izpostavljenih ti.
kulturoloških pionirjev, ki bodo sposobni in pripravljeni stopiti korak stran od ti.
realnosti, neutrudno, kljub številnim oviram vztrajno in potrpežljivo delovati v smeri
trajnostne preobrazbe izobraževanja, podjetništva, vlade in medijev.
Sedanjo deterministično razvojno paradigmo, zasnovano na trajni rasti potrošništva,
je brez slehernega dvoma potrebno zamenjati in udejaniti do sredine 21. stoletja.
Zaščita pred kolapsom človeške civilizacije zahteva nič manj kot popolno preobrazbo
dominantnih kulturnih vzorcev in potrošniške kulture (Assadourian, 2010). Preskok v
kulturnem, etičnem pomenu bo celo bolj temeljit, kot naj bi bilo prilagajanje na nove
tehnologije ali vladne politike. Sveža sonaravna vizija napredka človeštva o
soodvisnosti varstva okolja, socialne (širše družbene) pravičnosti in gospodarskega
razvoja je eden od najbolj verjetnih in možnih odgovorov na civilizacijske, državne in
regionalne izzive prihodnosti. Nov okoljski imperativ 21. stoletja postavlja
politično prioriteto globalnega preživetja nad kratkoročnimi interesi nacionalne
in lokalne gospodarske rasti za vsako ceno, zasnovane na kulturi potrošništva.
Zelene stranke evropskega parlamenta so izdelale integrirano zasnovan zeleni
razvojni koncept za Evropo, ki poudarja nujnost reforme obstoječega kapitalizma.
Ključna vsebinska polja udejanjanja zelenega razvojnega koncepta Evrope so
energetika, promet in naravni viri (Sedlacko in Gjoksi, 2009). Izhaja iz predpostavke,
da je lahko tudi ti. zelena gospodarska rast škodljiva za okolje, če zgolj prispeva k
večji, visoki porabi naravnih virov. Torej tudi "zelena rast", čeprav je pomembna, ne
more biti zgolj sama po sebi, izoliranatehnološka platforma za eko-inovacije in ekoindustrijo. Potrebne so ključne strukturalne spremembe, ki gredo celo preko
horizonta nizkoogljičnega gospodarstva, nujna je torej opustitev netrajnostnih in
gradnja trajnostnih sestavin, prehod od srednjeročnega k dolgoročnemu načrtovanju,
vrednotenju in viziji.
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Študija Blagostanje brez rasti tako izhaja iz predpostavke, da za napredne ekonomije
Zahodnega sveta blaginja brez rasti ni (več) utopično sanjarjenje, temveč finančna in
okoljska nujnost (Jackson, 2009: 14). Kvalitete življenja materialno zmernih družb,
celovito pojmovanje blagostanje po mnenju Browna (2006) in Constanze et al. (2010)
ne bo izboljšala ekonomska rast (stalno povečevanje privatnih dobrin in storitev na
račun večje rabe energije in materialov), temveč prednostno večji obseg, dostopnost
in visoka kakovost javnih dobrin in storitev, kot so izobrazba, infrastruktura, javno
zdravstvo in ekosistemske storitve. Tako globalna stabilnost podnebja zahteva
obravnavo ozračja kot globalne javne dobrine, fosilna goriva pa so tržna dobrina, ki
spodbuja brezobzirno tekmovanje za njihovo posedovanje ne glede na negativne
podnebne posledice.
T.i. agregirana rast antropogenih snovno-energetskih tokov torej ne omogoča
delovanja človeštva znotraj okoljskih zmogljivosti, potreben je sonaravni prehod na
vseh prostorskih ravneh, od planetarne do lokalne. Napredek in blagostanje človeštva
bo potrebno zagotoviti brez trajne količinske rasti gospodarstva, življenje družbe
mora postati manj materialistično, manj potrošniško, a okoljsko ravnovesno. Snovnoenergetski in emisijski tokovi gospodarsko razvitih držav bi se do srede 21. stoletja
morali zmanjšati za 3-4-krat, da bi se sprostil okoljski prostor za prepotreben dvig
materialnega blagostanja držav v razvoju. Vendar bi moral ob pomoči razvitih držav
dvig blagostanja držav v razvoju vztrajno potekati s pomočjo sodobnih najboljših,
okoljsko učinkovitih razpoložljivih sonaravnih tehnologij, ki bi omogočile vse večji
razkorak med gospodarsko rastjo in vplivi na okolje. Zavedati se moramo, da bo
sonaravni civilizacijski prehod postopen, ustvarjati je potrebno razmere in udejanjati
ustrezne vrednote, da bo kljub temu še pravočasen.
Zavedamo se, da je trajnostno oziroma trajnostno sonaravna, varčevalna razvojna pot
"zmernega blagostanja" s hkratno odgovorno krepitvijo vseh sestavin blaginje
srednjeročno težja in zato ozko politično (bolje - politikantsko) kratkoročno neželena.
Zahteva namreč temeljni prelom z dosedanjo eksistenčno nesprejemljivo in zelo
egoistično razvojno paradigmo ter prevladujočo enostransko potrošniško logiko, ki
ne upošteva potreb prihodnjih generacij in celotne biosfere. Vse bolj pa postaja jasno,
da druge civilizacijske alternative ni na obzorju. Trajnostnost uči odrekanja,
samoomejevanja in samodiscipline, zato politično ni (še) zanimiva in zato se misel o
njej širi le počasi. Ideja trajnosti se po Sizifovo vzpenja naravnost proti rastočim
trendom potrošništva in globalizacije. Zato ni zanimiva ne za posameznega
potrošnika ne za trgovce z dušo človeštva, je visok, nedosegljiv cilj – hkrati pa edini
kažipot v prihodnost (Anko, 2009: 10).
To velja tudi za Slovenijo, ki ima še vedno dovolj trajnostnih virov, da zagotovi
primerno, umirjeno, zmerno materialno blagostanje in večplastno varnost,
kakovostno življenje za vse prebivalke in prebivalce brez ogrožanja eksistenčnih
pogojev naših otrok, vnukov, pravnukov. Vsi ključni elementi vladnih in občinskih
politik pa bi morali biti že v naslednjem novem strateškem, razvojno varovalnem ciklu
sonaravno zasnovani, zlasti na energetskem, prometnem in kmetijskem polju. Za
udejanjanje tehnološko že optimalnih trajnostnih praks najbolj potrebujemo –
trajnostni etični kompas.
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2.2
Integracija trajnostnega razvoja v politike
Koalicija evropskih okoljskih nevladnih organizacij (2004)7 je v Smernicah za trajnostni
razvoj zapisala, da nas dokazi, da proizvodnja in potrošnja v naši družbi trenutno nista
trajnostna, spremljajo na vsakem koraku: soočamo se z vplivi podnebnih sprememb, z
upadom biotske raznolikosti, vse bolj se povečujejo tudi razlike v materialnem in
socialnem statusu med državami Evropske unije (EU) in znotraj njih. Po njihovem
mnenju je cilj razvoja izboljšanje kvalitete življenja ljudi z ekonomskim, socialnim in
okoljskim napredkom v okviru naravnih omejitev Zemlje in zato morajo cilje
regionalne politike EU oblikovati in tvoriti najpomembnejši cilji trajnostnega razvoja.
Gospodarska kriza, ki je svet zajela leta 2008, jasno nakazuje okoljsko nevzdržnost
današnje prevladujoče ekonomske paradigme in kliče k razmisleku o možnih rešitvah.
Pravzaprav je zdaj enkratna priložnost za sprejetje in dosledno integracijo politik
trajnostnega razvoja, ki so v skladu s podnebno-energetskimi obvezami na EU ravni in
ki imajo poleg blagodejnih učinkov na zaposlovanje še druge pozitivne
makroekonomske ter razvojne učinke.
V Zeleni knjigi o energetski učinkovitosti EU je Evropska komisija (2005) zapisala, da bi
s povečanjem energetske učinkovitosti povprečno gospodinjstvo v EU na leto lahko
privarčevalo med 200 in 1000 evri. Stern (2007) v svojem poročilu stroške vlaganj v
nizkoogljične tehnologije, ki so potrebni, da se izognemo najhujšim posledicam
podnebnih sprememb, ocenjuje na 1 % svetovnega BDP do leta 2050. Ob odsotnosti
blaženja podnebnih sprememb pa ocenjuje, da bodo stroški v prihodnosti, tako
ekonomski kakor t.i. netržni stroški (npr. vplivi na naravno okolje, zdravje ljudi), znašali
od 5 do 20 % bruto domačega proizvoda (BDP) svetovnega gospodarstva.
Uresničevanje politik prilagajanja na podnebne spremembe na eni strani res
predstavlja strošek, vendar pa hkrati ustvarja nova delovna mesta, zmanjšuje uvoz
fosilnih goriv, z uveljavljanjem zelenih tehnologij pa obenem povečuje
konkurenčnost gospodarstva in s tem izvozno uspešnost. Po študiji zelenih delovnih
mest, ki sta jo izvedla Evropski svet za obnovljivo energijo in Greenpeace (2009),
lahko izvajanje ambiciozne politike spodbujanja trajnostne energetike v EU v
naslednjem desetletju sicer res povzroči izgubo 50 tisoč delovnih mest v sektorjih
proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije, a bo obenem prineslo
350 tisoč novih v trajnostno naravnani energetiki. Za vsako izgubljeno delovno mesto
v sektorju konvencionalne energetike tako dobimo sedem novih delovnih mest v
sektorju trajnostne energetike.
Eden izmed primerov udejanjenja trajnostnega razvoja v praksi so zelena javna
naročila. Javna naročila v EU ustvarijo 16 % bruto domačega proizvoda in tako
predstavljajo precejšen del trga z velikim vplivom na okolje. S tem ko se naročniki
odločijo za nakup blaga in storitev, ki upošteva tudi okolje,8 lahko preko svoje kupne
7

BirdLife International, CEE Bankwatch Network, CEEWEB, Friends of the Earth Europe, Milieukontakt Oost-Europa in
WWF.

8

Zelena javna naročila zajemajo področja, kot so nakup energetsko učinkovitih računalnikov in stavb, pisarniške
opreme, narejene iz lesa, ki je okoljsko trajnosten, recikliranega papirja, električnih avtomobilov, okolju prijaznega
javnega prevoza, ekološke hrane v menzah, elektrike iz obnovljivih virov energije, ipd.
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moči precej prispevajo k trajnostnemu razvoju. Če upoštevamo stroške življenjskega
ciklusa naročila, zelena javna naročila omogočajo prihranke denarja in energije ter
hkrati varujejo okolje. Projekt Evropske unije RELIEF je znanstveno ocenil možne
koristi za okolje, če bi zelena javna naročila splošno sprejeli po vsej Evropski uniji.
Ugotovljeno je bilo naslednje:
-

Če bi vsi javni naročniki v EU zahtevali zeleno električno energijo, bi s tem
prihranili količino CO2 v višini 60 milijonov ton, kar je enakovredno 18 %
obveznosti EU za znižanje toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim
protokolom.

-

Če bi vsi javni naročniki v EU zahtevali več energetsko učinkovitih
računalnikov in bi to celoten trg prisililo, da naredi korak v navedeno smer, bi
prihranili 830 000 ton CO2.

-

Če bi se vsi evropski javni naročniki odločili za učinkovita stranišča in pipe v
svojih stavbah, bi s tem porabo vode zmanjšali za 200 milijonov ton (kar je
enakovredno 0,6 % skupne porabe gospodinjstev v EU) (Evropska komisija,
2005).

Človeške potrebe poleg mnogih drugih elementov vključujejo: zdravstveno in
socialno varstvo, varno in stabilno zaposlitev, dostop do izobraževanja in vzgoje,
udejanjanje v skupnosti in medsebojno sodelovanje, dostop do zdravega naravnega
okolja in odgovorno ter sodelujočo vlado. Le politika, ki enakovredno upošteva
okoljski, socialni in ekonomski vidik, jih lahko zadovolji v popolnosti. Zdi se, da se EU
vedno bolj zaveda, da je lahko trajnostni razvoj njena ključna konkurenčna prednost v
svetu. Trudi se prevzeti vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam,
obvezala se je k spodbujanju nizko-ogljičnega, na znanju temelječega in snovno ter
energetsko učinkovitega gospodarstva. Kot del Unije mora zgledu slediti tudi
Slovenija, kjer pa integracija trajnostnega razvoja v nacionalne strategije šele poteka.
Slovenija mora krizo obrniti v priložnosti, ki bodo temeljile na načelih trajnostosti: na
uvedbi dinamičnih nizkoogljičnih, energetsko učinkovitih, socialno sprejemljivih in
globalno usmerjenih pristopov.
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2.3
Avtentičnost in samouravnavanje v vzgoji in izobraževanju
dr. Nevenka Bogataj
Ideja o trajnosti v slovenskem prostoru ni nova niti neznana, a se šele zadnjih nekaj let
pospešeno uveljavlja tudi v izobraževanju. Nevladni sektor prispeva ključne
spodbude. Opredelitev "skupnega" je pri tem bistvena. Kaj razumemo kot skupno?
Gozd, morje, prostor, rodovitno zemljo, podnebje, znanje, javno infrastrukturo,
nedoločno prihodnost? Kdo in kako upravlja s "skupnim"? Na kateri ravni se o
skupnem odloča in kakšni so prehodi med odločanjem na mikro-, mezo- in makroravni? V Sloveniji, v Evropi in po svetu so se na podlagi izkušenjskega stika z naravo
razvili različni vzorci upravljanja z naravnimi viri. Ključna elementa teh vzorcev sta
samouravnavanje in omejitev "zastonjkarstva" (=proste ježe) (Dolšak in Ostrom,
2003). Ti vzorci na prehodu z mikro-lokalne ravni na pravno zasnovan
državni/evropski/globalni sistem niso upoštevani, razvojni model, v katerem živimo,
pa pristaja na globalno raven uravnavanja razvoja.
Ravni, na katerih se odloča o porazdeljevanju skupnih virov, so torej različne, ob
recesiji so pričakovanja po pravični in učinkoviti porazdelitvi usmerjena predvsem v
nosilce odločanja na nacionalni ravni. Slovenija je udeleženka mednarodnih strateških
srečanj in suverena podpisnica globalnih protokolov in konvencij za različna
področja, tudi za izobraževanje. Obenem je dovolj majhna, da si privošči okoljsko
sporna dejanja, ki sprožajo odzive in celo pravne postopke lokalnih skupnosti,
civilnodružbenih ustanov in nadrejenih ravni npr. EU. Domači koncepti in prakse
upravljanja s "skupnim" npr. z viri kot so gozd, vode ali zrak, ostajajo prezrti, bolj
odzivni smo na valove zaskrbljujočih (globalnih) groženj okolju: na "propadanje"
gozdov zaradi onesnaževanja zraka v osemdesetih letih, na usihanje biološke
pestrosti v devetdesetih letih, v zadnjem času na spreminjanje podnebja. Dosedanji
politični koncepti in prakse, zahodni in vzhodni, so bili torej močnejši zgled od naših
lastnih izkušenj, celo oboje skupaj pa ni dovolj za omejitev vplivov na okolje, ki jih
povzroča gospodarstvo. Kritična presoja razlogov in zgledov za razvoj v času in
prostoru ostaja izziv. Izziv urbanizirani družbi pa je tudi nadaljevanje izkušenjskega
spoznavanja delovanja narave doma, v šolah ali ob neformalnem učenju.
Liberalna paradigma razvoja v ospredje postavlja svobodo izbire in demokratične
odnose, zato vzgojo (=prenos in oblikovanje vrlin) razume kot (nesprejemljiv)
mehanizem reprodukcije družbe. Teoretsko in empirično utemeljene kritike takega
razumevanja Kantovega ideala moralne avtonomije dajejo prednost novemu
konceptu avtoritete, ki ne zanika avtentičnosti in vsebuje samoomejevanje (Kroflič,
2005). Avtentičnost in samo-uravnavanje sta ključna tudi za idejo trajnosti. Trajnostna
misel izhaja iz izkušenj upravljanja z naravnimi viri (Anko et al., 2009), ljudje pa se
najučinkoviteje organizirajo, kadar veljajo vzajemni odnosi in možnost sprotnega
prilagajanja:
dinamiki vira (npr. ob neugodnih naravnih pogojih omejijo nabiranje, lov, sečnjo ipd.)
in ravnanju njegovih uporabnikov (npr. z osebnim nadzorom rabe vira in s sprotnim
ter stopnjevanim kaznovanjem ravnanja, ki je za vir škodljivo).
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Trg kot edino organizacijsko načelo torej ne zagotavlja dolgoročne ohranitve
skupnega vira in država ni optimalna raven za zagotavljanje trajnosti, ker so njeni
stroški nadzora in implementacije zakonodaje večji od stroškov majhnih skupin, ki jih
povezuje zaupanje in medsebojni nadzor (Dolšak in Ostrom, 2003). Obstoječ model
razvoja se bo torej v prihodnosti dopolnjeval z avtentičnimi lokalnimi modeli
medsebojnega sodelovanja in upravljanja z viri. Prav zato se velja učiti o izkušnjah,
spoznanjih in spretnostih in okolju, v katerem živimo, ter ohraniti vrednote, ki iz
takega znanja izhajajo. Tako znanje je namreč vir (dolgoročnega) preživetja in
blaginje. Tudi sodobni izobraževalni koncepti niso več pogojeni s tekmovanjem in
posledično izločanjem, ampak s sodelovanjem in dialogom. Čeprav v izobraževanju
na vseh ravneh še prevladujejo cilji in kompetence branja, pisanja in računanja ter
centraliziran in individualiziran pouk, se postopoma uveljavljajo tudi modeli, ki
omogočajo avtonomnost in avtentičnost. Njihov rezultat so za razvoj in učenje
motivirani ljudje ter njihove, torej endogene razvojne pobude, ki so skladne z
naravnim in kulturnim okoljem, kjer so nastale. Gre za konceptualni zasuk na podlagi
ujemanja teoretskih spoznanj s paleto lokalnih izkušenj. Družba (družbena skupina,
država ipd.), ki ni vzpostavljena na račun drugih in je skladna z razpoložljivimi viri, pa
je realna in jo lahko opazimo ali posnemamo, če le želimo.
Primer vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je Temeljno usposabljanje za
trajnostni razvoj. Namenjeno je odraslim, ker so nosilci odločanja in blaginje, čeprav
lahko vključuje vse generacije. Njegova neformalna in skupinska zasnova je
racionalna in učinkovita. Omogoča pozitivno, ustvarjalno klimo ter odzivanje na
realne okoljske probleme. Ključna prednost tega modela izobraževanja je, da hkrati
obravnava procese v naravi in v družbi ter da z refleksijo izkušenj išče dolgoročne
rešitve. Ob opredelitvi ekološkega, socialnega in ekonomskega vidika trajnosti
udeleženec lastnemu primeru določi raven, ob iskanju rešitev zanj pa posebno
pozornost nameni prehodom med organizacijskimi ravnmi oz. ravnmi odgovornosti.
Parcialnost znanj presegamo z bogatim dialogom, ki prispeva tudi h kritični presoji
življenjskega stila, soočanju med različnimi konstrukcijami smisla (Antz et al., 2007) ter
prepoznavanju in sproščanju kulturnega kapitala (Gregorčič, 2008). Ustvarjalne
rešitve problema tako nastanejo v procesu samoorganizacije. Slednja je v
izobraževanju še precej obrobna kompetenca, a ključna za racionalne rešitve in
dolgoročno uspešen razvoj. Model je primeren za vse intermediarne strukture,
horizontalno pa za ves sistem izobraževanja, ker:
-

krepi izkušenjski stik z naravo in reflektirano komunikacijo o odnosu do nje,

-

krepi plahneče družbeno vezivo,

-

z dialogom ohranja avtentičnost in vzajemnost,

-

približuje odločanje in vpliv posamezniku kar vpliva na njegovo odgovornost
in participacijo.

Slovenija (še) razpolaga z domačimi praksami trajnostnega upravljanja z naravnimi
viri in vzajemnega delovanja ter (že) krepi komunikacijo o vprašanjih skupnega v
prihodnosti. Potencial (neformalnega skupnostnega) izobraževanja (odraslih) s tega
vidika še ni izkoriščen. Vrednost tega potenciala je v prepletu domačih (avtentičnih)
vzorcev, nastalih iz nuje in po načelu "od spodaj navzgor" z novimi, morda tujimi
spoznanji in pobudami, ki prihajajo iz obratne smeri "od zgoraj navzdol". Ker je
vključujoč, racionalen in odvisen od samo-uravnavajočih sposobnosti
skupine/skupnosti, omogoča novo kakovostno raven učenja s povezovanjem
preteklosti s prihodnostjo ter posameznika z njegovo skupnostjo.
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3.
Meje rasti in kazalci razvoja
Zadnje čase se zdi, da nas razvoj prehiteva. Genetski zapis človeka je enak kot je bil
pred 20.000 leti, medtem ko se je naše okolje izrazito spremenilo. Živimo v
drugačnem okolju, kot je tisto, za katerega imamo preko selekcije določeno genetsko
sliko in iz ekologije vemo, da vrsta, ki se spremembi okolja ne prilagodi, izumre.
Človek se je spremembi okolja prilagodil z ravnanjem, s kulturo, z etiko, postavlja pa
se vprašanje, v kolikšni meri lahko okolje še spreminjamo, da bomo kot vrsta preživeli.
Znanost je določila meje, do katerih se lahko spreminja okolje oziroma izrabljajo
naravni viri in te smo že prekoračili na treh področjih: pri podnebnih spremembah,
izgubi biotske raznolikosti in dušikovem ciklu. Ob sedanji stopnji porabe
ekosistemskih storitev nam ena Zemlja ni dovolj, za svoje potrebe bi na globalni ravni
potrebovali 1,45 planeta (Slovenija 1,6). Ker pa je Zemlja le ena sama, nimamo druge
možnosti, kot da naš razvoj prilagodimo naravnim omejitvam, da torej obrnemo naš
razvoj v količinsko zmanjševanje. Kajti ob dejstvu, da so naravni viri končni, stalna rast
ni mogoča. Soočeni smo z dilemo: ustaviti gospodarsko rast, kar lahko pripelje do
socialnega zloma ali ohranjati gospodarsko rast, kar bo pripeljalo do zloma
ekosistema.
Gospodarska rast je merjena s stopnjo rasti bruto domačega proizvoda (BDP), ki
označuje celotno trošenje v državi (neto izvoz). Višja kot je rast, večje trošenje
omogoča, kar pomeni večjo zadovoljitev potreb. Iz tega izhaja, da se z gospodarsko
rastjo povečuje naše zadovoljstvo. Pa se res? Po raziskavah se meja, pri kateri se neha
povečevati zadovoljstvo zaradi višanja dohodka, nahaja na 15.000 dolarjev na letni
ravni. Če bi torej manj zaslužili in s tem posledično tudi manj trošili ter zmanjšali
okoljski odtis, ne bi bili nič manj srečni.9 Bolj trajnostna gospodarska rast temelji na
večji proizvodnji storitev (kar s sabo prinaša tudi lokalizacijo gospodarstva in večjo
samozadostnost), na javnih (namesto zasebnih) naložbah in stabilizaciji trga dela. Ker
je produktivnost dela vedno večja, preprečevanje brezposelnosti zahteva vsako leto
večji donos kapitala. Obstoječa količina dela se mora enakomerno porazdeliti med
populacijo (zniževanje osemurnega delavnika, kar se že dogaja v npr. Nemčiji, Franciji,
na Nizozemskem). Z vpeljavo 4-6-urnega delavnika bi znižali nezaposlenost in se
izognili prezaposlenosti, ki v naši družbi postaja vedno večji problem z negativnim
vplivom na družino in medosebne odnose. Naložbe bi bilo treba vrednotiti na podlagi
drugačnih meril – ne le večanja dobička, ampak z upoštevanjem socialne in okoljske
komponente.10 Posvetiti bi se morali nematerialnim virom zadovoljstva, ki so v tem
obdobju zanemarjeni, ter spodbujati ukrepe za zmanjševanje potrošnje (npr.
prepoved komercialnega oglaševanja v medijih, še posebej v otroških terminih).
Da bomo spremenili pot razvoja, mora to postati predvsem politični cilj. Na tem
mestu pride do izraza odgovornost ekonomistov, saj ti z nasveti politikom, kako voditi
ekonomsko politiko v državi močno vplivajo na standard v družbi. Ekonomija kot
veda je pri sedanji krizi popolnoma zatajila – kriza je nastala zaradi ekonomskih praks
držav, le redki ekonomisti so jo napovedali, a vendar se sedaj spet od ekonomistov
9
Če bi v Sloveniji npr. zmanjšali porabo energije za 20 % bi se vrnili v leto 2000, kar se na kakovosti življenja večine
Slovencev praktično ne bi poznalo.
10

Naložbe v varovanje in vzdrževanje ekosistemov npr. niso finančno donosne niti na dolgi rok. So pa vir zaposlitev in
njihov učinek je predvsem ohranjen naravni ekosistem in s tem nefinančna blaginja.
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pričakuje, da najdejo izhod iz krize. Pri prehodu v trajnostno družbo lahko ekonomisti
pomagajo pri določitvi primarne vrednosti okolja, lahko pomagajo razumeti, zakaj
nekdo onesnažuje okolje in pomagajo pri rešitvah, ne smejo pa biti pri iskanju rešitev
sami. Potrebne bodo korenite spremembe na osebni ravni (vrednote) in sprememba
trga, predvsem ponovno povečanje vloge države pri njem. Na razvoj moramo začeti
gledati drugače, ta ni enak večanju dobička, večanju BDP. Življenje na Zemlji je
izredno prepleteno in razvoj, kot je razumljen danes, generira družbo neenakosti in
vedno bolj tudi izključenosti. Proti temu se je treba boriti, spodbujati solidarnost in
vključenost ter odgovornost do t.i. drugega in tretjega sveta.
Odgovor na vprašanje, kaj je napredek oziroma razvoj družbe, ponujajo trije različni
koncepti:
-

Koncept ekonomskega napredka temelji na pospešeni rasti Bruto domačega
proizvoda (BDP), ki povečuje osebne prihodke prebivalstva. Ti naj bi bili
osnova materialne blaginje, vendar pa prihodki prebivalstva ne rastejo
proporcionalno z rastjo BDP.

-

Koncept blaginje je širši – ne zanika pomena ekonomske blaginje, hkrati pa
zagovarja stališče, da so na ravni zadovoljitve osnovnih eksistenčnih
življenjskih pogojev za blaginjo družbe pomembni še izobraženost
prebivalstva, zdravje, varnost, dobri medčloveški odnosi in okolje. Zato je bolj
kakor hitra rast BDP pomembna njegova distribucija, ki zagotavlja ustrezno
dostopnost do izobraževanja in zdravja, ter redistribucija bogastva od
bogatih k revnim.

-

Koncept trajnostnega razvoja pravi, da sedanje odločitve o proizvodnji in
potrošnji ne smejo ogrožati perspektiv za vsaj enake možnosti zadovoljevanja
potreb prihodnjih generacij. Teorija optimalne rasti mora biti usmerjena k
blaginji sedanjih in prihodnjih generacij, pri čemer sta pomembni zmernost
rasti BDP in njegova distribucija.

Idealni kazalnik za merjenje razvoja in blaginje ne obstaja. BDP je oprijemljiv,
enostaven in primerljiv kazalnik, je orodje za merjenje gospodarskega razvoja, ni pa
merilo blaginje. Gre za tipično ekonomsko kategorijo, vendar tudi kazalniki, ki
poudarjajo le socialno ali okoljsko noto, ne kažejo realne slike. Za merjenje različnih
vidikov napredka v posameznih državah so potrebni individualni kazalniki, ki bodo
natančno preučili naše razvojne prednosti in slabosti na vsakem posameznem
področju, za primerjavo med državami pa so potrebni sintezni kazalniki. Najboljši so
tisti, ki združujejo vse tri vidike, kot je Indikator resničnega (pravega) napredka
(Genuine Progress Indicator). Ekonomijo lahko delimo na vidno in nevidno, vidna
(privatni sektor, javni sektor in siva ekonomija) je tista, ki jo izražamo v denarju,
obenem pa se ne zavedamo, da bazira na ekonomiji, ki ni denarno ovrednotena in jo
daje "mati narava", na ti. ekosistemskim storitvah. Kako se torej razvijati v svetu, v
katerem sploh ne znamo meriti polovice tistega, na čemer razvoj in prihodnost
počivata? Gospodarska rast v svetu je tako visoka ravno zaradi brezumnega
izkoriščanja narave. Indikator resničnega napredka ne opušča BDP, ampak mu prišteje
koristi, ki niso vključene v tržne transakcije, in odšteje stroške škode v okolju in družbi:
npr. prišteje vrednost prostovoljnega dela, vrednost gospodinjskih del in starševstva,
odšteje pa škodo povzročeno s kriminalom, avtomobilskimi nesrečami,
onesnaževanjem zraka, tal in vode, izgubo rodovitnih zemljišč ipd.
Tako kot BDP je tudi Indeks naravnega kapitala (Natural Capital Index) preveč
enostranski, osredotočen je le na okolje. Meri se z velikostjo površine ekosistema
pomnoženo s kakovostjo le-tega. Pred človekom je bil Indeks naravnega kapitala
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enak 1 – imeli smo vse ekosisteme in bili so v odlični kondiciji. Človek je potem ali krčil
ekosisteme ali jih poslabšal. Evropski gozdovi so npr. le še 47 % tistih, ki so bili,
kakovost pa je na 59 %. Kazalnik OZN, Indeks človekovega razvoja (Human
Development Index) je prisoten že dvajset let. Združuje kazalnik dolžine življenja, BDP
in kazalnik izobrazbe. Ima mnogo slabosti, predvsem pa ničesar ne pove o sreči,
zadovoljstvu, socialni pravičnosti, varnosti, politični svobodi.
Prednost kazalnika Ekološki odtis je predvsem v tem, da podaja rezultate v lahko
predstavljivih enotah, v hektarjih. Meri se v površini, ki je potrebna za zagotovitev
virov, ki jih posameznik porabi v enem letu, k temu pa se prišteje še površina, ki je
potrebna za predelavo odpadkov. Zemljine zmogljivosti smo prvič presegli v začetku
80ih let 20. stoletja, danes pa jih presegamo za približno 40 %. Za rastjo ekološkega
odtisa stojita dve gonilni sili – naraščanje prebivalstva in potrošnje. Slabosti kazalnika
so številne (zapletena metodologija otežuje časovne primerjave, nekatere porabe
naravnih virov niso vključene, prav tako nekateri odpadki), zato se smatra, da je
ekološki odtis dejansko podcenjen.
Sreča je kazalnik socialnega zdravja družbe in kaže stopnjo ujemanja pričakovanj ljudi
z možnostjo njihove uresničitve. Je popolnoma subjektiven kazalnik, zatodoživlja
mnoge kritike. Je kazalec outputa, torej lahko urejamo pogoje zanjo, neposredno
vplivati nanjo pa ne moremo. Raziskave kažejo, da višjo stopnjo sreče izražajo
prebivalci držav, kjer je manjša neenakost, kjer prevladujejo vrednote strpnosti,
sodelovanja, odgovornosti in domišljije. Na srečo posameznika najbolj vplivajo varna
ustvarjalna zaposlitev, zdravje, izobrazba, stiki z drugimi ljudmi, strpen odnos do
drugih in drugačnih ter aktiven odnos do družbenega in fizičnega okolja.
Merila napredka, ki jih v tem trenutku uporabljamo, so napačna s stališča preživetja
človeške vrste in vseh drugih vrst, ki jih ogrožamo. Človeštvo je v stalni krizi že od 80ih
let, problem pa ni BDP, ampak na kakšen način se ta ustvarja – z uničevanjem
prihodnosti nadaljnjih generacij in biosfere. Na naravo je treba gledati kot na del
nacionalnega bogastva. Ekosistemske storitve so številne, a jih podcenjujemo in jih
finančno ne vrednotimo, pa čeprav gre za temelje našega življenja. Neopaznost
ekosistemov in biotske raznolikosti na gospodarski ravni je eden od glavnih vzrokov,
da jih uničujemo kljub izredni ekonomski vrednosti za našo družbo. Mogoče moramo
(da jih bomo opazili in cenili) koristim, ki nam jih daje narava, izračunati vrednost v
denarju: globalna letna vrednost ekosistemskih storitev je ocenjena s 33 trilijonov na
leto (33×1012) in to nam narava daje zastonj.
Kaj nam v Sloveniji pomeni, če imamo vse višji BDP, a imamo hkrati vedno več
problemov: plače realno v primerjavi z BDP padajo že od 80ih let naprej,
brezposelnost se povečuje, država je vedno bolj zadolžena, socialni in zdravstveni
sistem razpadata… Pri ključnih kazalnikih, ki poudarjajo ustvarjalno življenje (merjeno
z indeksom kakovosti življenja, indeksom zaupanja in indeksom ustvarjalne vzgoje)
smo daleč pod evropskim povprečjem, daleč nadpovprečna pa je v Sloveniji
nestrpnost (kar se kaže v nacionalizmu in etnocentrizmu). Kot država slabšamo svoje
predispozicije in izgubljamo potenciale, namesto da bi jih izkoristili za dolgoročen
razvoj. Kje torej iskati kazalce, ki merijo blaginjo? Najprej si moramo odgovoriti na
vprašanje, kaj kot družba sploh hočemo, kaj je naš cilj. Je naš družbeni cilj dvigovanje
BDP ne glede na ostale stroške (izključevanje, okoljski stroški) ali zadovoljevanje
potreb ljudi? Morda pa ni nujno, da najdemo idealni kazalnik.Ključno je, da se
mobiliziramo v takšni meri, da bomo s strokovnimi analizami in ocenami sploh lahko
vplivali na razvoj v svoji državi in da bomo hkrati uporabili vse bogastvo kazalnikov in
opozarjali zlasti na tista vprašanja, ki zadevajo naše medosebne odnose.
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3.1
Meje rasti, študija Rimskega kluba – 40 let kasneje
Nina Tome
Uvod
Skoraj vse vlade na svetu delijo prepričanje, da je ključ napredka gospodarska rast in
vse od konca druge svetovne vojne je rast najpomembnejši cilj politikov in
ekonomistov po vsem svetu. Če je visoka, krepi nacionalni ponos, če je ni, se vsi
sprašujejo, kje so zgrešili in kako jo ponovno oživiti. A kljub desetletjem neprestane
rasti družbe niso postale nič srečnejše in večina ljudi ni nič bolj zadovoljna s svojim
življenjem. Še več, nevzdržnost sedanje potrošnje postavlja pod vprašaj nekatera
temeljna prepričanja o tem, kako živimo in kakšna usoda nas čaka.
Svetovno gospodarstvo je skoraj petkrat večje, kot je bilo pred pol stoletja. Če bo z
isto stopnjo naraščalo še naprej, bo do leta 2100 večje za 80-krat (Jackson, 2009: 13).
Naše početje je popolnoma v nasprotju z znanstvenimi spoznanji o omejenosti
naravnih virov in posledicami, ki jih takšno početje pušča na okolju. Navkljub svarilom
in jasnim znakom, ki nam jih daje okolje, pa politika in ekonomija nadaljujeta s svojo
mantro o rasti - kar bi moralo biti sredstvo, je postalo cilj. Razlogov, zakaj se to dogaja,
ni težko najti. Stabilnost sodobnega gospodarstva je strukturno odvisna od
gospodarske rasti, saj ko se rast ustavi, kot se je to zgodilo pred kratkim, politike
zagrabi panika. Podjetja se borijo za preživetje, ljudje izgubljajo delovna mesta in
včasih svoje domove. Dvom v rast kot edini smotrni cilj se šteje za razmišljanje norcev,
idealistov in revolucionarjev. Toda za naše preživetje je nujno, da si to vprašanje
zastavimo in čim prej tudi najdemo odgovor nanj, kajti mit rasti je na cedilu pustil dve
milijardi ljudi, ki živita z manj kot dvema dolarjema na dan, in ekosistem, od katerega
smo odvisni za preživetje. Propadel je v svojem bistvu, tj. zagotavljanju gospodarske
stabilnosti in varnega preživetja ljudi (Jackson, 2009: 14-15).
Izzivom, pred katere smo postavljeni zaradi lastnega neodgovornega ravnanja
(onesnaženje zraka, vode in zemlje, izguba biotske raznolikosti, izsekavanje tropskih
gozdov, neprimerno ravnanje z odpadki ter globalno segrevanje ozračja), današnja
ekonomija ni kos. Potrebne so korenite spremembe. Da bi se izognili najbolj črnemu
scenariju je potreben najprej miselni in nato dejanski preskok od kvantitativne rasti h
kvalitativni – pri čemer moramo nujno začeti upoštevati omejitve okolja. Če tega ne
bomo storili, nam grozi kriza, ki bo veliko večja in obsežnejša od današnje
ekonomske, grozi nam razkroj našega okolja.
Meje rasti
Leta 1972 so Donnela in Dennis Meadows ter njuni sodelavci iz Inštituta za
tehnologijo iz Massachusettsa za Rimski klub11 izdali poročilo "Meje rasti" (The Limits
11
Rimski klub (Club of Rome) je organizacija, ki povezuje akademike, znanstvenike, politike, strokovnjake in člane
civilne družbe za načrtovanje, razvoj in implementacijo učinkovitih pristopov za rešitve širokega nabora med seboj
povezanih globalnih vprašanj. Svojo osnovno nalogo Rimski klub vidi v "identifikaciji in analizi ključnih težav, s
katerimi se sooča človeštvo, in komunikaciji teh težav najpomembnejšim javnim in zasebnim odločevalcem kot tudi
širši javnosti." Rimski klub sta leta 1968 ustanovila italijanski industrialec Aurelio Peccei in škotski znanstvenik
Alexander King. (The Club od Rome: 2010).
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to Growth), v katerem so si v zvezi z eksponentno rastjo svetovnega gospodarstva,
prebivalstva in porabo virov od industrijske revolucije naprej zastavili preprosto
vprašanje: Koliko časa se lahko ti trendi nadaljujejo na planetu z omejenimi viri?
Učinek je bil takojšen. Prodanih je bilo na milijone izvodov in knjiga je bila prevedena
v več kot 30 jezikov. Študija je temeljila na uvedbi pristopa "sistemske dinamike"12 in
kvantitativne analize v okoljevarstveno znanost (Turner, 2008: 1-2). V modelu,
imenovanemu World3, so avtorji preučevali pet med seboj povezanih spremenljivk:
svetovno prebivalstvo, industrializacija, proizvodnja hrane, onesnaženost okolja in
poraba neobnovljivih naravnih virov. Izhajali so iz treh predpostavk:
-

vseh pet spremenljivk raste po vzorcu eksponentne rasti,

-

obstaja zgornja meja onesnaženosti, preko katere človek ne more več udobno
živeti,

-

količina razpoložljivih neobnovljivih naravnih virov je omejena.

Izdelali so 12 scenarijev za dolgoročno prihodnost človeštva in planeta, od
optimističnih do pesimističnih, ki so prikazovali različne poti razvoja do leta 2100
(Meadows, Randers in Meadows, 2005: 10).
Poročilo je predvidelo, da gospodarska rast zaradi omejene razpoložljivosti naravnih
virov (zlasti nafte) ne more trajati v nedogled in da bo izkoriščanje naravnih virov prek
meja sposobnosti obnavljanja planeta vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in
ekoloških sistemov nekje tekom 21. stoletja (in ne do konca 20. stoletja, kot je splošno
sprejeto mnenje). Najbolj verjetni posledici bosta razmeroma hiter in nekontroliran
padec števila svetovnega prebivalstva in gospodarskega outputa.
Avtorji so se osredotočili na fizične meje planeta: količino virov in sposobnost planeta,
da absorbira emisije iz industrije in kmetijstva. V scenarijih rast prebivalstva in kapitala
postopoma prisili človeštvo, da vedno več kapitala preusmeri v spoprijemanje s
problemi, ki izvirajo iz omejitev. Končno je za reševanje le-teh preusmerjenega toliko
kapitala, da je nemogoče vzdrževati nadaljnjo rast in industrijski output. Ko
gospodarstvo začne upadati, tudi drugi sektorji, kot so produkcija hrane, storitve in
druga potrošnja, nisi sposobni vzdrževati vedno večjega outputa, zaradi česar
preneha naraščati število prebivalcev. Konec rasti lahko pride v več oblikah: lahko
pomeni zlom, nekontroliran padec tako v populaciji kot človeškem blagostanju, v
primeru, da pa je družba zmožna korenitih in proaktivnih družbenih sprememb na
tehnološkem, kulturnem in institucionalnem nivoju, lahko konec rasti pomeni tudi
nebolečo prilagoditev in zmanjšanje ekološkega odtisa človeštva v okviru nosilne
sposobnosti planeta (Meadows, Randers in Meadows, 2005: 10-11).
Leta 1972 se je koncept konca rasti zdel še zelo oddaljen in vsi scenariji modela
World3 so konec rasti prebivalstva in gospodarstva predvideli po letu 2000. Celo po
najbolj pesimističnem scenariju je življenjski standard naraščal do leta 2015 in zdelo
se je, da ima človeštvo dovolj časa za razmislek, odločitev in akcijo - celo na globalni
ravni. Kazalo je, da sta prebivalstvo in gospodarstvo še znotraj nosilne sposobnosti
Zemlje, da je še čas za varno rast, medtem ko se raziskuje dolgoročne možnosti
12

Sistemska dinamika je pristop k razumevanju obnašanja kompleksnih sistemov v daljšem časovnem obdobju. Za
razliko od drugih klasičnih metod, ki proučujejo svet tako, da ga razčlenijo na manjše delčke, pa sistemski dinamiki na
svet gledajo kot na celoto. Osnovni koncept sistemske dinamike je razumevanje, kako stvari v sistemu medsebojno
vplivajo ena na drugo. Pri tem v organizacijskih sistemih ločimo procese, na katere vplivamo z namenom doseganja
cilja, in na tisti del sistema, ki na procese vpliva. Tako lahko rečemo, da stvari in ljudje v sistemu komunicirajo skozi
povratne zanke (Kljajič, 2006: 7).
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sprememb. Če je bila to resnica v času objave poročila, leta 1992, ko je izšlo
nadaljevanje knjige z naslovom Preko meja (Beyond the Limits), to ni bilo več tako.
Poročilo je potrdilo dognanja izpred dvajsetih let, a zaključilo, da smo nosilno
sposobnost planeta že presegli. Že v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je
bilo jasno, da človeštvo ne živi in ravna trajnostno. Stopnja izsekavanja tropskega
gozda je naraščala iz leta v leto, pojavljati so se začela ugibanja, da produkcija pšenice
ne dohaja več rasti prebivalstva, nekateri se že svarili pred segrevanjem ozračja in
pojavile so se skrbi zaradi tanjšanja ozonske plasti. Knjiga je bila objavljena leta 1992,
ko je v Rio de Janeiru potekala konferenca OZN za okolje in razvoj. Ta je dala mnogim
upanje, da se je svet končno začel resno ukvarjati s pomembnimi okoljskimi problemi,
a danes vemo, da ciljev Ria nismo dosegli. Konferenca Rio +10 v Johannesburgu je
naredila še manj: bila je dobesedno paralizirana zaradi ideoloških in ekonomskih
sporov, ki so izhajali iz ozkih nacionalnih, korporativnih ali individualnih interesov
(Meadows, Randers in Meadows, 2005: 12-13).
Leta 2005 so izšle še Meje rasti, 30-letna posodobitev (Limits to Growth, the 30-year
update), ki je predstavila možne scenarije v prihodnosti, ko bodo meje presežene. Z
njo so avtorji želeli še enkrat opozoriti svet, kako zelo nujen je prehod v trajnostno
gospodarstvo.
So bile napovedi v Mejah rasti pravilne?
Avtorji Mej rasti so bili deležni mnogo kritik13 s strani gospodarstvenikov, politikov in
tudi znanstvenikov. Danes so redki posamezniki, ki bi zanikali veljavnost koncepta
fizičnih meja našega planeta. Te omejitve se kažejo na vsakem koraku: manjšanje
zalog in produkcije nafte, tanjšanje ozona, globalno segrevanje ozračja in oceanov,
lakota, nenadzorovano odlaganje strupenih odpadkov, nižanje ravni podtalnice,
izginjanje živalskih in rastlinskih vrst, krčenje gozdov,… Vsi ti primeri sovpadajo z
osnovnim zaključkom knjige – fizične meje rasti obstajajo in v 21. stoletju bodo igrale
pomembno vlogo.
Leta 2008 je Graham Turner iz avstralskega raziskovalnega združenja CSIRO (The
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) objavil članek A
Comparison of "The Limits to Growth" with Thirty Years of Reality. Primerjal je 30-letno
realnost z napovedmi iz leta 1972 in zaključil, da so spremembe v industrializaciji,
produkciji hrane in onesnaževanju skladne z napovedmi iz poročila, s scenarijem
"Standard run", torej t.i. "business as usual", ki napoveduje ekonomski in družbeni
zlom nekje v prvi polovici 21. stoletja (Turner, 2008: 34).
Primerjava je pokazala, da je "Standard run" scenarij zelo realno naslikal dejanske
trende za mnogo spremenljivk (glej Sliko 1), kot so število prebivalstva, industrijski
output in poraba hrane per capita. Za druge, bolj zapletene spremenljivke, kot sta
izčrpavanje virov in dolgotrajno onesnaževanje, so bili rezultati težje preverljivi.
Turner je za primerjavo le-teh uporabil podatke o virih energije in koncentracij CO2 ter
zaključil, da je poročilo tudi gibanje teh spremenljivk napovedalo razmeroma dobro.
Poročilo je na primer predvidelo povečanje globalnih emisij CO2 iz 320 ppm na 380
ppm v letu 2000, dejansko pa so takrat zabeležili 369 ppm (Netherlands
Environmental Assessment Agency, 2009: 23).
13
Kritiki so avtorjem očitali: zanemarjanje vloge tehnološkega napredka, napačno oceno obstoječih rezerv
neobnovljivih virov, da model ne dopušča obstoja mehanizma cen, ki bi uravnovesil razmerje med rastjo in okoljskimi
mejami, strogo matematični in računalniški model naj ne bi odseval realnosti ipd.
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Slika 1: Primerjava scenarija Standard run z izmerjenimi podatki od 1970 do 2000
(Turner, 2008).

Danes, ko se soočamo z vedno višjimi cenami nafte, vojnami za vire in podnebnimi
spremembami, za katere je odgovoren človek, je knjiga prav tako aktualna kot je bila
leta 1972, morda še bolj. Medtem ko so gospodarstva rasla, so rasli tudi njihovi vplivi
na okolje. V zadnjih 25 letih se je globalna ekonomija podvojila, ocenjuje se, da je bilo
hkrati uničenih 60 % ekosistemov (Jackson 2009, 13).
Planet z omejenimi viri
Na prelomu tisočletja je bila aktualna debata o naftnem vrhu ali vrhuncu (peak oil).
Teorija naftnega vrha14 izhaja iz dejstva, da je količina načrpane nafte na
posameznem vrelcu v začetku zelo majhna, vendar sčasoma narašča, dokler se ne
doseže vrhunca črpanja, trenutka, v katerem je količina načrpane nafte največja. Od
tega vrhunca dalje je nafto vse težje črpati, posledica je njena vse manjša količina.
Graf količine načrpane nafte na posameznem vrelcu je zelo podoben grafu Gaussove
krivulje (Odar, 2006: 20). Leta 2000 so zagovorniki teorije o naftnem vrhu menili, da je
vrh ali oddaljen le nekaj let ali pa je celo že nastopil. Njihovi nasprotniki so trdili, da
imamo masovne zaloge v katranskem pesku in naftnem skrilavcu ter da je
pridobivanje nafte iz omenjenih virov sicer drago in uničujoče za okolje, a
pomanjkanje nafte je oddaljeno še mnogo let. Medtem je cena nafte konstantno
naraščala in postajalo je boleče jasno, da cena nafte lahko destabilizira svetovno
gospodarstvo in ogrozi energetsko varnost. Julija 2008 je cena sodčka znašala 147
ameriških dolarjev (v primerjavi z januarjem 1999, ko je bil sodček vreden 17 dolarjev).
Navkljub temu, da je cena v naslednjih mesecih drastično padla (na najnižji točki je
bila januarja 2009), grožnja naftnega vrha še zdaleč ni odpravljena, trend naraščanja
cen pa se je spet obrnil v začetku leta 2009. Celo Mednarodna agencija za energijo
(International Energy Agency (IEA)) zdaj pravi, da lahko naftni vrh doživimo že okoli
leta 2020. Mnogi verjamejo, da ga bomo prej. Potem ko bo produkcija nafte dosegla
svoj vrh, nafta seveda ne bo izginila. Je bo pa manj in njena proizvodnja bo dražja
(Jackson, 2009: 8-9).
14

Začetnik teorije o naftnem vrhu je ameriški znanstvenik M. King Hubber, zato se za teorijo pogosto uporablja tudi
ime Hubbers peak.
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V naslednjih desetletjih se ne bomo spopadali le s pomanjkanjem nafte. Visoke cene
hrane so leta 2008 že povzročile hude nerede v nekaterih državah. Tudi cene rudnin
naraščajo, povpraševanje raste in ob nadaljevanju sedanje količine izkopa bo veliko
število strateških rudnin kmalu izginilo in to ne v naslednjih stoletjih, ampak
desetletjih. Če bi cel svet porabljal rudnine kot so baker, kositer, srebro, cink, krom in
ostale strateške rudnine le za polovico porabe ZDA, bi te izginile v manj kot štirih
desetletjih, če bi porabljal toliko kot ZDA, pa v manj kot 20 letih. Nekatere redke
kovine bodo ob stopnji sedanjega izkopa izčrpane že v naslednjih desetih letih
(Jackson, 2009: 10).
A pomanjkanje virov je le del skrbi. Drugi del je zmožnost planeta "absorbirati" naše
vplive na okolje. Ena izmed bolj očitnih posledic človekovega neodgovornega početja
so podnebne spremembe. V znanosti neizpodbitno velja, da smo ljudje krivi za
povečane količine CO2 v ozračju v zadnjih dveh stoletjih.15 V predindustrijski dobi so
bili veliki naravni izpusti CO2 uravnoteženi z naravnimi ponori (npr. gozdovi), kar je
večinoma vzdrževalo stabilno raven plina v daljših časovnih obdobjih (nekaj tisoč let).
Človekovi izpusti pa so kljub temu, da so manjši od naravnih, to ravnovesje podrli, saj
predstavljajo presežek, ki ga naravni procesi niso zmožni hitro absorbirati (Tome,
Vertačnik in Ogorelec Wagner, 2009: 12). Če bomo dovolili globalno segrevanje, kot
nam grozi po scenarijih IPCC, bomo morda priča največjim spremembam, kar jih je
človeška civilizacija doživela v zadnjih 10.000 letih.
Leta 2006 je Nicholas Stern v svojem poročilu "Stern Review: The Economics of Climate
Change" preučil gospodarske posledice podnebnih sprememb. Ocenil jih je takole:
“Stroški posledic podnebnih sprememb v tem stoletju bodo morda celo presegli
škodo, ki sta jo povzročili obe svetovni vojni in gospodarska kriza v prejšnjem stoletju
skupaj. Če ne bomo ukrepali, bo škoda znašala od 5 do 20 % bruto domačega
proizvoda (BDP) svetovnega gospodarstva” (Stern, 2006: 6). V primeru, da bi začeli z
zmanjševanjem emisij takoj in se s tem izognili najhujšim posledicam, pa so letna
vlaganja ocenjena na med 1 in 2 % svetovnega BDP.
Ob vsem naštetem je sedanji sistem kriv še za izsekavanje gozdov v katastrofalnem
obsegu, izgubo biotske raznolikosti, ki se v zgodovini lahko primerja le z masovnimi
izumrtji, kot je bilo izumrtje velikih plazilcev 65 milijonov let v preteklosti, skrčenje
ribjih populacij na minimum, vedno večje pomanjkanje pitne vode in onesnaženje
zemlje, zraka in vode. Skupni učinki rasti prebivalstva in gospodarstva preko širjenja
industrializacije v pospešenem tempu izčrpavajo zaloge neobnovljivih virov energije,
kar bo, če države ne bodo kmalu razvile ustreznih alternativ, dolgoročno povzročilo
globalno pomanjkanje virov in nepopravljivo degradacijo okolja.
Gospodarska rast
Seveda brez rasti ne gre. Ta je v državi potrebna za dvigovanje kakovosti življenja
njenih prebivalcev in jasno je, da je za ljudi, ki živijo v revščini, višina dohodka
življenjskega pomena. Obstajajo močni argumenti za višjo gospodarsko rast v
deželah, kjer velik del prebivalstva živi v revščini. Toda tega ne smemo tolmačiti v
smislu neproblematičnega odobravanja rasti za vsako ceno. Zelo pomembna je sama
narava procesa rasti. Za povečevanjem dohodka16 se pogosto skriva povečevanje
15

Emisije toplogrednih plinov so se med leti 1970 in 2004 povečale za kar 70 % (IPCC 2007, 36). Globalna temperatura
je od predindustrijske ravni narasla za 0,7 °C. Trend degradacije je tako intenziven, da utegne naravne vire kot temeljni
pogoj za razvoj prihodnjih generacij uničujoče zaznamovati, še preden se bo gospodarska aktivnost prilagodila
pomanjkanju posameznih naravnih virov.

16

Hanžek in Gregorčič v Poročilo o človekovem razvoju 2000-2001 navajata 5 najpogostejših negativnih
spremljevalnih pojavov nenadzorovane gospodarske rasti, ki nastanejo zaradi pomanjkljive razvojne politike in se
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neenakosti in v državah, ki prestajajo proces industrializacije, veliko ljudi revščina na
podeželju požene v še slabše pogoje sivega trga v mestih. Ko pa je enkrat država nad
pragom, pod katerim povečevanje dohodka res povečuje blaginjo, postane povsem
neprepričljivo trditi, da potrebujemo višjo gospodarsko rast, da bi premagali
rezidualno17 revščino. Čeprav je preteklo že kar nekaj časa, odkar so bogati narodi
postali bogati, rezidualna revščina še kar vztraja. Še več, v večini industrializiranih
držav je po nekaterih ocenah v zadnjih dveh desetletjih kljub nepretrgani rasti
dohodkov naraščala tudi stopnja revščine.
Gospodarska rast je na cedilu pustila večji del svetovne populacije. Petina svetovne
populacije zasluži le 2 odstotka svetovnega prihodka. Nasprotno najbogatejših 20
odstotkov zasluži 74 odstotkov svetovnega prihodka (Jackson 2009, 5). Tudi v
razvitem svetu slika ni rožnata: kljub nenehni gospodarski rasti se je z njo povečevala
neenakost. Medtem ko so bogati postali še bogatejši, so dohodki srednjega razreda v
Zahodni Evropi stagnirali že veliko pred današnjo recesijo. V letu 2005 je bil dohodek
10 % najbogatejših v državah OECD skoraj devetkrat večji od dohodka 10 %
najrevnejših prebivalcev držav OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development, 2008: 2).
Tradicionalni ekonomisti strastno zagovarjajo višjo rast kot zdravilo in so kot stroka
docela nekritični do rasti. Le institucionalistična šola, ki se navezuje na imena kot so
Veblen in Galbraith, je resno postavila pod vprašaj same cilje sistema in opozarjala na
uničujoč vpliv "prestižne potrošnje", potrošniške praznosti in načela "zasebno
bogastvo, javna beda" (Hamilton 2007, 17-18). Danes so koristi gospodarske rasti
nekaj tako samoumevnega – v večini ekonomskih učbenikov je ekonomija definirana
kot preučevanje tega, kako uporabiti redke vire za najboljše zadovoljevanje
neomejenih potreb. Po predpostavki te "potrebe" zadovoljujemo s potrošnjo. S tem
se človeško bitje zlije s potrošnjo in postane "potrošnik", človeška želja pa je
opredeljena v jeziku blaga; od tod sledi, da je ljudi mogoče osrečiti edino z
zagotavljanjem večje količine blaga. Drugače povedano, končni cilj je rast.
Dejstvo, da neoliberalizem še naprej ostaja brez nasprotovanja, je glede na dogodke
novejše zgodovine nenavadno, saj so laissez-faire18 kapitalizem zaznamovale
pogubne polomije, vključno z zadnjo krizo. Vzhodnoevropska tranzicija od
centralnega planiranja k zasebnemu lastništvu in svobodnemu trgu je državljane
pahnila v materialno pomanjkanje in družbeni kaos ter ustvarila novo obliko t.i.
kriminalnega kapitalizma. Svetovni trgi so postali izredno nestanovitni in danes jih
obvladujejo devizni špekulanti. Poleg tega so se stroški gospodarske rasti, ki jih trg v
veliki meri ne upošteva, danes očitno pokazali v obliki vznemirljivih znakov
ekološkega propadanja, v vrsti drugih družbenih problemov, ki jih rast ni uspela rešiti,
epidemiji brezposelnosti, prenapornega dela ter negotovosti (Hamilton, 2007: 20).
Rast, investicije, razvoj, konkurenčnost in prosta trgovina – ti aspekti tržnega sistema
so mogočni politični simboli, pred katerimi se klanjajo politične strani iz leve in desne.
A rast in razvoj sta ušla izpod vajeti. Imamo svet, v katerem prevladujeta razsipništvo
in prekomerno potrošništvo, kjer materializem in potrošništvo načenjata vrednote
skupnosti in kjer vseprisotno oglaševanje zavaja množice. Znanstvenike, filozofe in
najpogosteje pojavljajo v tranzicijskih državah: rast brez zaposlitve, brezobzirna rast, rast brez glasu, rast brez korenin
in rast brez prihodnosti (Hanžek in Gregorčič, 2001: 14-15).
17
Obstajata dva tipa revščine: rezidualna in prehodna. Rezidualno revni pogosto živijo v revščini vse svoje življenje,
prehodno revni pa živijo na robu revščine.
18
Laissez-faire je ekonomska šola, ki zagovarja minimalno ali celo nično vmešavanje vlade v gospodarstvo, trg in
družbo.
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družbene reformatorje so s prizorišča izrinili novi modreci napredka – neoklasični
ekonomisti. Ti so v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja slavili svojo
končno zmago (Hamilton, 2007: 97). Politolog Francis Fukuyama je leta 1989 izjavil, da
je zmaga liberalne demokracije dokončna in da je zgodovine konec. Ampak, kar je
triumfiralo, ni bila demokracija, temveč zgolj in samo ekonomski (neo)liberalizem.
Primatu gospodarske rasti ni oporekal nihče več.
Zaključek
Neprijetna resnica je, da smo soočeni z koncem obdobja poceni nafte, z naraščanjem
cen osnovnih dobrin, degradacijo zraka, zemlje in vode, s konflikti glede naravnih
virov in ključnim trenutkom izziva podnebnih sprememb. In to z gospodarstvom, ki je
zlomljeno in nujno potrebno obnove. V teh razmerah "buisnes as usual" ni več
možnost. Blaginja za redke posameznike, ki je osnovana na uničevanju okolja in
družbeni neenakosti, ni nikakršna podlaga za civilizirano družbo.
Model neomejene gospodarske rasti je bil vedno okoljsko netrajnosten, zdaj pa se je
izkazal še za finančno nestabilnega. Pri ekonomski krizi ni šlo za naključno napako ali
individualni pohlep, šlo je za sistematično neodgovornost z enim samim ciljem:
nadaljevanje in zaščita gospodarske rasti. Polomija te strategije je katastrofalna z več
vidikov. Ne le zaradi vplivov, ki jih ima na celotni svet, še posebej na revne države,
izredno problematična je že sama ideja, da nas lahko iz te krize reši le ponovna rast.
Odzivi, ki so uperjeni proti obnovitvi statusa quo, pa čeprav bi bili uspešni
kratkoročno, nas vračajo k finančni in ekološki netrajnosti. Varovanje okolja ima tudi
daljnosežne posledice za vprašanje pravičnosti, kajti dejstvo je, da uničevanje okolja
vedno veliko bolj prizadene revne kot bogate. Podnebne spremembe imajo in bodo
imele hude posledice za mednarodno pravičnost, saj bodo ljudje v deželah v razvoju
utrpeli največjo škodo.
Je torej mogoče doseči blaginjo brez rasti? Bančna kriza leta 2008 je pripeljala svet na
rob finančne katastrofe, prevladujoči ekonomski model je stresla do njegovih
temeljev. Redefinirala je meje med trgom in državo ter nas prisilila, da se soočimo z
našo nezmožnostjo ohranjanja finančne trajnosti (kaj šele okoljske!) svetovnega
gospodarstva. To se morda zdi neprimeren trenutek za spraševanje o rasti. Ravno
nasprotno, ta kriza predstavlja možnost za resen razmislek. Gre za unikatno priložnost
za obravnavo finančne in okoljske trajnosti skupaj, kajti obe sta tesno povezani.
Kot pravi Hamilton (2007: 12), trenutna gospodarska kriza predstavlja edinstveno
priložnost za spremembe – da pomete s starimi vzorci, ki so najedali družbo
desetletja. Nova politika mora preoblikovati naš odnos do rasti, preoblikovati mora
razmerja moči, naš odnos do naravnega sveta in način, kako razmišljamo o sebi, in
naše medosebne odnose. Tovrstna politika mora trgu iztrgati njegovo najmočnejše
orožje, pripravljenost ljudi, da delujejo kot potrošniki. Kapitalu bi na ta način odvzela
velik del politične moči, saj bi ljudje zavračali misel, da mora biti vse, vključno z
okoljem, dostojanstvom in medosebnimi odnosi, žrtvovano na oltarju rasti.
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3.2
Slovenska okoljska politika v luči globalne razvojne dileme
dr. Luka Omladič
Študija Rimskega kluba je pred štiridesetimi leti odprla polje refleksije o prihodnjem
razvoju človeštva, ki se zgošča v tej, recimo ji, "Rimski izbiri" "Je boljše poskusiti živeti
znotraj te meje tako, da sprejmemo prostovoljno omejitev rasti? Ali je boljše
nadaljevati rast, dokler se ne pokaže kaka druga naravna meja, in upati, da bo takrat
drug tehnološki skok omogočil še naprej nadaljevati rast? Zadnji nekaj stoletij je
človeška družba ubirala drugo smer tako dosledno in uspešno, da je bila prva
možnost domala pozabljena. Marsikdo se morda ne bo strinjal s trditvijo, da se
morata naraščanje prebivalstva in rast kapitala kmalu ustaviti. Toda komaj da bo kdo
dokazoval, da se lahko materialna rast na tem planetu večno nadaljuje. Na tej točki
človeške zgodovine je malo prej zastavljena izbira še vedno mogoča na skoraj vseh
področjih človekove dejavnosti" (Meadows et al., 1974: 171).
Ugotovitev po moje predstavlja srž in aktualno bistvo rimskega sporočila. Ali si ne
zastavljamo iste dileme tudi danes? Morda, a le morda smo še na točki, ko lahko s
premišljenimi in prostovoljnimi dejanji omejimo izpuste toplogrednih plinov in
preprečimo podnebne spremembe v obsegu, ki bi nas postavil na povsem neznan
teritorij obstoja – že človekovega obstoja, če drugih, manj antropocentričnih ozirov
(torej posledic podnebnih sprememb za ne-človeška bitja) niti ne omenjam.
Če si isto vprašanje v ponovljeni obliki zastavljamo že drugič (in tudi ves čas vmes,
čeprav je bilo v "herojskem" času tranzicije in ekonomske globalizacije postavljeno v
ozadje), je resen problem, kaj to pomeni? Kaj to pomeni za družbo, ki si ga zastavlja, in
kaj to nenazadnje pomeni za samo vprašanje?
Kar se tiče vprašanja. Nasprotniki razmišljanja o mejah rasti trdijo, da je to ponavljanje
natančno dokaz nesmiselnosti in napačnosti teze o mejah rasti. Tako, pravijo, kot
številne konkretne napovedi prvega rimskega poročila (recimo o nafti) danes zvenijo
irelevantno, naj bi se čez čas izkazalo za sodobne inkarnacije žanra, kot so poročila
IPCC. Moj zaključek, na kratko, bi bil ravno ravno nasproten: to, da se isto vprašanje
ponavlja pravzaprav že od začetka naše moderne industrijske civilizacije, že dobrih
200 let, od Malthusa prek Marxa do danes, in to vsakič znova bolj urgentno, priča, da
gre res za neko travmatično jedro naše civilizacije. Vrača se, ker se z njim dejansko še
nismo soočili.
Kar se tiče spraševanja. V dobri spremni besedi, ki jo je k slovenski izdaji Mej rasti
napisal ekonomist Stane Kraševec (1974: 7), avtor neizogibno, a zelo relevantno, citira
Marxa iz III. knjige Kapitala: "Produkcija se ne ustavi tam, kjer bi to zahtevala
zadovoljenost potreb, temveč tam, kjer to zahteva produkcija in realizacija profita ...
Prava meja kapitalistične produkcije je kapital sam. Meja je v tem, da se kapital in
samopovečanje njegove vrednosti pojavljata kot izhodišče in konec, kot motiv in
smoter produkcije; da je produkcija samo produkcija za kapital, ne pa nasprotno, da
bi bila produkcijska sredstva za čedalje širše oblikovanje življenjskega procesa v korist
družbe producentov". Marxova univerzalna diagnoza je dvojna: prvič, gre za vrsto
rasti, ki ni koristna družbi in ljudem, saj kot cilj in merilo rasti ne nastopa rast dobrobiti
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ljudi ali družb, temveč rast kapitala. In drugič, gre za vrsto rasti, ki sicer izčrpava
zunanje faktorje (naravne vire, ljudi …), a jih istočasno vsaj neposredno ne upošteva
kot omejitvene faktorje rasti, saj vse zvede na edini omejitveni faktor, ki ga pozna, to
je stopnja dobička. Marx s tem opozori na neko pozabo ali izgubo realnosti, ki je v
jedru kapitalizma in njegove iluzije o možnosti neskončne rasti.
K temu bi dodal še eno antropološko perspektivo: človek je tistega tipa opica, ki
premika svoje meje v razmerju do okolja. Takoj, ko nam je relativno stabilno podnebje
holocena zadnjih okoli 12.000 let nazaj to omogočilo, smo v velikem številu naselili
cel planet v praktično vseh mogočih kopenskih okoljih. Človek je vedno premikal
meje, to nam je v naravi, a se jih je istočasno zavedal, se umestil v razmerju do njih.
Kar je porušilo to človekovo razmerje do meje in vzpostavilo nek suspendiran prostor,
v katerem na videz ni meje, je v veliki meri industrijska civilizacija poceni dostopnih
fosilnih goriv. Praktično zastonj energija v navidez neskončni količini. Nafta je tista
prava kri, ki je pognala Marxov organizem kapitalističnega samopovečevanja do
skrajnosti. Vendar gre za brezmejnost na kredit, ki se žal hitro izteka.
Rimsko poročilo je bilo eno prvih inštitucij, ki je lociralo diagnozo problema rasti v
fosilna goriva, in to je še ena točka, ki ga močno aktualizira. Seveda, po odkritju
umetno povzročenih podnebnih sprememb mora biti vsakemu informiranemu in
racionalnemu človeškem bitju (kar pa je na žalost še vedno presenetljivo redek presek
čudovitega živalskega sveta) jasno, da je te zgodbe na kredit kupljene brezmejnosti
konec in da smo jo pravzaprav že začeli plačevati. Poleg tega se sprašujemo, ali ni bila
ta brezmejnost že ves čas neka iluzija? V smislu, da je številni prebivalci planeta,
predvsem tisti na nesrečnejših geografskih širinah, nikoli niso zares izkusili, nasprotno,
številni bi verjetno obdobje zadnjih stotih let "rasti" opisali kot obdobje brezmejnosti
– ampak brezmejnosti izkoriščanja.
A vendar se je v štirih desetletjih zavest spremenila. Zavest o mejah rasti je vodila k
drugačnim modelom vodenja in razvoja sveta – npr. k konceptu trajnosti – in določeni
strukturni premiki so se v resnici zgodili. Celo v politični govorici pred leti najbolj
zadržanih držav, kot so ZDA ali Kitajska, zanikanje škodljivih vplivov produkcije ogljika
ni več mogoče. Pa so ti premiki že dovolj veliki, da vodijo k pravilnemu odgovoru na
rimsko izbiro, kot smo jo izrekli zgoraj? Uspehi ali neuspehi procesov UNCCCF bodo
neposreden odgovor na to.
Kaj pa Slovenija, kako stojimo v razmerju do našega vprašanja? Bili smo (ali pa smo še
vedno?) t.i. "mlada država", a bolje bi bilo reči, država-projekt; torej v idealnem
položaju, da se soočimo z izbiro, jo prepoznamo kot temeljno in iz nje potegnemo
konsekvence za tip razvoja države in politik, za samo državno identiteto. Zaradi
priložnosti Slovenije kot države-projekta, sem bolj kritičen do Slovenije in našega
(ne)trajnostnega razvojnega političnega modela, kar bi mi ob primerjavi z drugimi
državami lahko kdo očital. Mi smo še posebej v položaju, ko lahko določimo ali
izberemo drugačen, če hočete, trajnosten model države, ki ne sledi samoumevnemu,
nepremišljenemu imperativu brezmejnosti. Žal se to praktično na nobenem področju
ni zgodilo. Okoljska politika (v smislu institucionalne okoljske politike) je pomaknjena
povsem na obrobje političnega polja, daleč stran od "državotvornega" centra
politične moči, kjer bi po mojem mnenju morala biti. Na simbolni ravni gre ta
marginalizacija včasih prav v absurdne skrajnosti: tako denimo Slovenija nedavno ni
poslala svojih delegatov na CITES konferenco v Katar, ker je bilo menda potovanje
predrago za tako "nepomembne" namene, kot je sodelovanje pri ključnem
mednarodnem telesu, ki poskuša regulirati ravnanje z ogroženimi vrstami. Še posebej
je to absurdno, ker Slovenija precej dobro izpolnjuje navodila CITES o trgovanju z
ogroženimi vrstami; istočasno pa se očitno politično distancira od aktivnega
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ustvarjanja globalne politike na tem področju. Primer sem navedel, ker je tipičen in
simptomatičen glede vrednotenja okoljske politike v vrednostni strukturi našega
političnega prostora.
Tudi gospodarski in infrastrukturni razvoj poteka v nekakšni smeri mirne
samoumevnosti, ki je ne motijo "trajnostne fantazije". Postali smo mala država velikih
avtocest – kdaj se je zgodilo, da je polaganje asfalta postalo prva nacionalna
prioriteta? Kje je bila izbira? A vprašanje "kdaj" je mogoče irelevantno, ker se nam to
dogaja tudi danes, ta hip, pred očmi: obnova termoelektrarne, ki nas bo za naslednjih
nekaj desetletij iz vidika energetike definirala kot ogljično družbo; novo pristanišče v
Kopru, ki bo v eno najbolj ogroženih morskih okolji na svetu, pripeljalo še ladjo, dve,
ali tri. V naše edino morsko okolje, pravzaprav. Ampak nacionalni interes je drugje, v
dostopu do odprtega morja – se strinjam, potrebovali ga bomo, da bomo lahko v
nasprotni smeri od tovornih ladij po koridorju odplavali do čiste vode ... Kje je bila
izbira, oziroma, kje je izbira?
V slovenskem političnem prostoru glede trajnosti, glede zavedanja mej razvoja, vlada
impasse. Kaj je temu razlog? Spomnimo se začetka slovenske demokratične politike,
ko je v nekem trenutku izgledalo, da bo zelena, okoljska politika konstitutivna v
začrtanju smeri razvoja in konstitucije nove države. Nato se je zgodila neka
prerazporeditev: prva "herojska" generacija okoljevarstvenikov se je ali umaknila ali
premaknila v strokovno-uradniško sfero, na drugi strani pa se je nekoliko kasneje
začela oblikovati razmeroma močna civilna, nevladna okoljska scena. Ta razvoj bi sam
po sebi lahko bil pozitiven, saj imamo močno uradniško-strokovno in aktivističnonevladno dimenzijo. A istočasno se je zgodilo nekaj nezaželenega: strogo politično
polje v ožjem pomenu se je izpraznilo okoljske politike in politikov; to je navsezadnje
pripeljalo do točke, ko danes v Sloveniji dejansko nimamo niti enega samega
vrhunskega (v smislu realne politične moči, s katero razpolaga) politika, za katerega bi
lahko dejali, da iz svoje pozicije v celoti stoji in zagovarja reči okoljevarstva, trajnosti,
zelene politike. In še en poseben politični fenomen se je vzpostavil, ki mi je sicer kot
političnemu znanstveniku zanimiv, a me kot državljana neskončno frustrira. To je
obstoj nekakšne pol-propustne cezure, kjer je na eni strani civilna, nevladna okoljska
scena glede določenih zadev včasih tudi okoljski strokovni in uradniški aparat države.
Na drugi strani pa je "močna" politika, politika realizacije. Čez to cezuro se vse sliši, se
tudi prisluhne in kima; v prostem času se celo posodi roko (kot ob nedavni čistilni
akciji). Ampak glede vpliva na strateške odločitve pa je cezura popolna – tam gredo
stvari svojo pot, bi rekel, v brezmejnost in naprej, vse do Šoštanja.
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3.3
Kompasi razvoja – kratek pogled v zgodovino
Matjaž Hanžek
Svetovna in finančna kriza je v središče zanimanja prinesla marsikaj, kar je bilo zaradi
ideologije o možnosti neskončne gospodarske rasti prej prikrito, marginalizirano ali
celo zasmehovano. Med temi v zavesti svetovnih urejevalcev razvoja zanemarjenimi
področji mišljenja je bilo tudi pomembno vprašanje o tem, ali je razvoj, ki smo ga
živeli zadnja desetletja, res možen in smiseln. Je rast ekonomije, ki je prepuščena le
regulaciji trga, res najboljša možna pot človeštva? So stranski učinki na okolje in
družbo, ki jih taka nekontrolirana rast povzroča, res le zanemarljiva stranska škoda, ki
jo bosta narava in družba sami popravili brez velikih naporov? Je blaginja človeštva
res odvisna le od čim večje proizvodnje materialnih dobrin? In še mnogo je prej
zanemarjenih vprašanj, ki so se "naenkrat" pojavila pred strokovnimi in laičnimi
javnostmi.
Da ne bi bil napačno razumljen: ta vprašanja so bila pri množici raziskovalcev z
različnih področij prisotna že desetletja; ves čas so mnogi, predvsem strokovnjaki, ki
so se ukvarjali z okoljem ali družbenimi problemi, opozarjali nanje. A razen v redkih,
razvojnim vprašanjem naklonjenih časih, so bili ti razvojni problemi s strani kapitala in
njim podrejenim "razvojnim" politikam skorajda zasmehovani, pripisani raznim
sanjačem ali celo ideologom katastrofe.19 Ti problemi so se ob pojavu svetovne krize
skoncentrirali v enem vprašanju: ali je bruto domači proizvod (BDP) res prava mera
razvoja in če ni, s čim ga nadomestiti. Skoraj čez noč so se začele pojavljati kritike
BDP-ja kot kazalca razvoja, še več, pogosto je bil BDP "kriv" za krizo, vse glasnejše pa
so postajale tudi zahteve, da je BDP potrebno ukiniti in ga nadomestiti s kakšno
drugo, boljšo mero razvoja.
Pa je res, da je BDP "kriv" za sedanje razvojne probleme? Bo njegova enostavna
zamenjava s čim drugim prinesla boljše življenje in bolj trajnostni razvoj? Moje
mnenje je, da ne. BDP ni "kriv" za probleme, je le simbol za napačni pogled na razvoj
oziroma pogled, ki blaginjo ljudi še vedno postavlja v okvire industrijske družbe,
čeprav smo, vsaj v materialno bogatejših družbah, industrijsko fazo razvoja že prešli in
je nujno potrebno razumeti razvoj širše kot le povečevanje materialnega standarda
ljudi. Z drugačnim pogledom na razvoj, kjer je ekonomija le en, sicer zelo pomemben
segment družbe, z drugačnimi cilji in novo definiranim pojmom blaginje, z
odgovornejšo in bolj aktivno vlogo države pa je potrebno določiti tudi nove kazalce
razvoja, kjer bo lahko BDP zavzel mesto, ki mu pripada.
Pred tridesetimi leti je bilo zapisano: "Ob vedno hitrejših in večjih socialnih in
ekonomskih spremembah družbe ter ob uveljavljanju spoznanja o nujnosti
zavestnega usmerjanja razvojnih tokov te družbe, se tudi vedno bolj izraža potreba
po vzpostavitvi dogovorjenega sistema kazalcev, ki bi omogočali zanesljivo
spremljanje in ugotavljanje stanj in sprememb različnih segmentov družbe. Taki
kazalci naj bi poleg funkcije spremljanja stanja razvoja družbe in njenih posameznih
19

Dovolj je že pogledati nekatere reakcije na najbolj znano raziskavo Rimskega kluba, Meje rasti
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delov omogočali tudi napovedovanje možnih smeri in intenzitete razvojnih
sprememb družbe, ter bili osnova za analizo interakcij in medsebojnih vplivov
najpomembnejših področij življenja." (Hanžek, 1980). To je bil čas prepričanja, da je
tudi država odgovorna za razvoj, ki je več kot le ekonomska rast. Že v petdesetih letih
dvajsetega stoletja so se pojavljali glasovi, ki so opozarjali na pogosto škodljive
posledice, ki jih prehitra, predvsem pa nenačrtovana industrializacija povzroča v
okolju. Ta najprej sporadična opozorila pa so v šestdesetih dobivala tudi vedno bolj
znanstvene dokaze, ki so bili kot opozorila objavljeni v vrsti knjig. Tu naj opozorim le
na najbolj odmevno delo Rimskega kluba Meje rasti (Meadows et al., 1972). Tem
opozorilom, ki so prihajala iz okoljske problematike, 20 pa so se začela pridruževati tudi
opozorila o uničevanju socialnega tkiva – opozorila, ki jih lahko nekontrolirano
materialno bogatenje povzroča v družbenem okolju. Kljub v celoti vedno bogatejši
družbi se je povečevala neenakost povezana z revščino posameznih slojev,
izključevanje, brezposelnost ipd. Ker pa je bil to tudi čas nenapisanega pakta med
kapitalom, delom in državo, se je vedno bolj krepilo tudi prepričanje, da je vloga
države ta konflikt preprečiti z racionalno razvojno politiko.
Negativni vplivi ekonomskega razvoja na okolje in družbo so v prvi vrsti porajali dvom
absolutnosti povezave ekonomske rasti in blaginje ljudi. Raziskovalci z različnih
področij so pri tem ugotovili, da BDP kot mera ekonomskega razvoja lahko
zadovoljivo določi stopnjo razvitosti družbe kot tudi blaginjo prebivalcev le do
določene ekonomske stopnje razvoja, oziroma le takrat, ko je družba še (materialno)
revna. Ko družbeni proizvod preseže neko minimalno mejo razvitosti, postanejo
ekonomska merila nezadostna. Tako je npr. Liu (1974) z analizo razvoja petdesetih
ameriških držav in primerjavo njihovih narodnih dohodkov na prebivalca zaključil, da
so le države na dnu ekonomske razvitosti na dnu tudi po ostalih karakteristikah. Nad
neko minimalno ekonomsko razvitostjo pa ni obstajala nikakršna zakonita povezava v
gibanju ekonomske razvitosti z razvitostjo na ostalih področjih. Podobno je
ugotavljala tudi vrsta drugih raziskovalcev, kar je pripeljalo do prepričanja o tem, da
za merjenje družbenega razvoja potrebuje država poleg ekonomskih tudi druge
kazalce, ki bodo dodatno osvetlili stanje in razvoj posamezne družbe.
Da bi lahko ugotavljali kompleksen razvoj, so se začela raziskovanja o tem, kaj v
resnici je razvoj, kaj ga poganja, kako ga meriti in podobno. Za to je bilo potrebno
ponovno določiti cilje razvoja, saj le ekonomska moč ni povedala dovolj. S tem pa je
prišlo do povezanosti oziroma odvisnosti kazalcev s cilji. Kot cilj razvoja je bila
sprejeta blaginja prebivalcev, ekonomija pa le kot eno, sicer izredno pomembno,
sredstvo za doseganje blaginje. Ker le ekonomska moč države ni bila dovolj za
določanje blaginje ljudi, se je začelo postavljati naslednje vprašanje: katera področja
človekovega življenja imajo najpomembnejši vpliv na blaginjo in kako ta področja
meriti. Najpomembnejša raziskave, ki so se dogajale na tem področju, so bile "gibanje
socialnih indikatorjev", v večini skoncentrirano okoli revije Social Indicators Research,
ustanovljene 1974 predvsem za namene publiciranja rezultatov raziskovanja in
merjenja kakovosti življenja. Čeprav so raziskovalci ponujali različne koncepte
blaginje, so vsi izhajali iz podobnih izhodišč:
-

blaginja ljudi ni le ekonomska rast,

-

država mora imeti aktivno vlogo pri zagotavljanju možnosti blaginje in

-

za to mora imeti inštrumente za merjenje blaginje.

20

V tem besedilu v nadaljevanju načrtno izpuščam okoljsko problematiko, čeprav so se na tem področju najprej
pojavljala opozorila o problemih, ki jih prinaša nekontrolirana rast oziroma filozofija le količinske rasti.
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Marss (1994) je zapisal: "Socialni indikatorji (SI) so statistike neposrednega
normativnega interesa, ki olajšajo natančno sodbo o pogojih najpomembnejših
aspektov življenja. So neposredna mera blaginje in omogočajo oceno, kakšne so
spremembe. Dajejo sliko napredka in omogočajo ocenjevati socialno politiko. SI
poskušajo razviti mero za socialni napredek, določiti politiko, ki bi bila najprimernejša
za družbeni napredek, poskušajo razviti metodologijo za izbiro med politikami, ki
vplivajo na različne dimenzije družbenega napredka."
Najpomembnejši prispevek gibanja za socialne indikatorje je bila določitev osnovnih
kriterijev za določanje kazalcev razvoja. Čeprav so nekateri raziskovalci poskušali
zgraditi enotni kazalec, ki bi prikazoval razvoj celotne družbe, so najpomembnejša
prizadevanja vseeno ostala na ravni določevanja kazalcev posameznih družbenih
področij. Pokrivali so zelo široko in kompleksno področje od znanosti, izobraževanja,
blaginje, demografije, mobilnosti pa tudi zadovoljenosti materialnih potreb ljudi. Za
ocenjevanje stanja naj bi uporabljali tako mehke, subjektivne podatke (dobljene z
javnomnenjskimi anketami) kot trde, objektivne podatke iz raznih statistik. Kazalci naj
bi bili operacionalni, razumljivi in globalni ter istočasno lokalni. Podobne poti je začel
tudi OECD; leta 1971 so začeli s poskusi definiranja elementov blaginje in vzpostavili
zbirko mednarodno primerljivih socialnih indikatorjev, ki se nekajkrat popravljena uporablja še danes.
Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Allard (1975) ponudil enega prvih
celostnih konceptov socialnega razvoja, ki ga poznamo po formuli: imeti, ljubiti,
biti,21 kar pomeni, da je življenje sestavljeno iz treh najpomembnejših dimenzij:
zadovoljevanje materialnih potreb – imeti, zadovoljevanje societalnih potreb ali
potrebo po pripadnosti – ljubiti in potrebo po samouresničevanju ali ustvarjanju –
biti. Ta koncept je sprva nastal kot neke vrste reakcija oziroma dopolnitev koncepta
"level of living", ki se je osredotočal predvsem na resurse, ki so posamezniku na voljo
ali s katerimi lahko razpolaga za zadovoljevanje svojih potreb. Allard je smatral, da je
ta pristop preveč ozek, zato ga je, izhajajoč iz teorije osnovnih potreb, razširil in mu
dal širši opis življenjskih pogojev.
Sledeč Allardu je pojem "imeti" najbližje konceptu resursov in se nanaša na
materialne življenjske pogoje, ki so nujni za preživetje (materialna varnost). Človek
mora imeti obleko, stanovanje, hrano in podobno, če sploh hoče biološko preživeti. V
ta sklop bi lahko uvrstili tudi dostopnost do storitev, ki jih država nudi posamezniku
(šola, zdravstvo, zdravje). To dimenzijo pa lahko merimo s "trdimi" kazalci: ekonomsko
stanje, število in velikost stanovanj, plače in podobno. Pojem "ljubiti" v Allardovi triadi
zajema odnose posameznika z drugimi ljudmi, ki mu dajejo občutek pripadnosti in
socialne ter kulturne identitete. Ta dimenzija zajema predvsem število, intenzivnost in
kakovost stikov posameznika z drugimi ljudmi: v družini, s prijatelji in v soseski pa tudi
širše. Temu je najbližje kasneje razvit koncept "socialnega kapitala", gre pa za odnos
do drugih ljudi, za neke vrste "socialno sidro". "Biti" pa se nanaša na integracijo
posameznika v širšo skupnost, osebno rast in možnost osebnega uveljavljanja v
skupnosti in odnosa do narave. Allard (1973) je predlagal tudi metodo, kako ta
koncept prevesti v indikatorje. Za tri osnovne dimenzije vrednot je predlagal štiri
dimenzije zadovoljevanja potreb: ekonomija, moč (politični sistem, obramba,
diplomacija in pravna varnost), integracijski podsistem (družina, vera in mreže
združevanja in socialni transferji) in znanje (izobraževanje, raziskovanje in kultura). Na
te dimenzije pa se naj bi nanašali posamezni kazalci – tako objektivni kot subjektivni.
21

Žal v preteklih dvajsetih letih nekoliko zanemarjen koncept se je zadnja leta začel ponovno uveljavljati pri
raziskovanju kakovosti življenja v EU.
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V začetku devetdesetih so Združeni narodi začeli razvijati svoj razvojni projekt (United
nations development program (UNDP)), ki promovira koncept razvoja na temelju
razumevanja razvoja in blaginje v širšem pojmovanju kot le ekonomska rast. Že
splošno sprejet je njihov kazalec razvitosti držav - Indeks človekovega razvoja (Human
Development Index (HDI)), ki v veliki meri nadomešča preveč enodimenzionalen
kazalec BDP in njemu podobne, le na ekonomijo usmerjene kazalce. Ta sintetični
kazalec je rezultat koncepta razumevanja družbenega razvoja te institucije, ki temelji
na podmeni, da samo ekonomija, merjena bodisi z BDP ali z dobičkom ali s čim
drugim, ne more v celoti opisati, še manj pa usmerjati razvoja družbe. Za to je
potrebno zadovoljiti tri osnovne pogoje: živeti dolgo in zdravo življenje, biti izobražen
in informiran in imeti dostop do temeljnih virov, ki so potrebni za primeren življenjski
standard. HDI je zato sestavljen iz treh področij: BDP, izobrazba in zdravje. Ob tem
kazalcu so razvili še druge izpeljanke iz osnovnega: GDI (Gender development indicator
– po spolu prirejen HDI), GEM (Gender eqality measure – merilo razporejenosti moči po
spolu), HPI-1 in HPI-2 (indeks revščine za razvite in za nerazvite države). HDI je tudi
mera, ki je do sedaj najbolj splošno sprejeta mera, ki jo uporabljajo države poleg BDP.
Od začetka devetdesetih let dalje je nastalo mnogo različnih kazalcev z željo ponuditi
BDP-ju alternativno mero, ki bi vsebovala širši nabor podatkov, kot je le gospodarska
rast. Vsi pa so izhajali iz pogledov raziskovalcev, kako vidijo razvoj in blaginjo ljudi. Na
tem mestu vseh ne morem našteti, zato se bom na kratko ustavil le pri nekaterih.
Zeleni BDP je mera, ki gospodarsko rast zmanjšuje za "škodo", ki jo le-ta povzroča v
okolju – torej neke vrste z okoljskimi stroški korigirana gospodarska rast. Izjemno
kompleksen je Indeks pravega napredka (Geniune progress indicator (GPI)), ki je prav
zaradi obsežnosti, ko jo želi vkalkulirati v enotno mero, doživel največ kritik. V
zadnjem času je precej veliko pozornost javnosti (tako z odobravajočim kot z
zaničevalnim predznakom) doživel kazalec Sreča kot mera razvoja. Sam podatek o
ravni sreče, ki jo občutijo ljudje, je mnenjski kazalec, pridobljen z javnomnenjskimi
anketami, zato vzbuja mnogo pomislekov o njegovi objektivnosti. Je tudi uporabljen
kot del kompleksnejših indikatorjev (Happiness economics, Gross national happiness,
Happy Planet Index ipd.). Morda le omemba: Že v 17. stoletju je angleški ekonomist
William Petty napisal, da je naloga politike najti take ekonomske ukrepe, ki zboljšujejo
srečo vseh ljudi - srečo v smislu odpravljanja materialne revščine, ki je takrat pestila
svet. Na tem mestu tudi ne moremo mimo vrednot, ciljev razvoja in kazalcev, ki ta
razvoj vrednotijo. Omenil bi predvsem dela Ingleharta in njegove skupine, ki razvoj
povezuje z vrednotnim koordinatnim sistemom, ki ga določata po eni strani
avtoriteta (tradicionalna in racionalno-legalna) ter vrednote (pomanjkanja in
postmaterialne).
Obstaja še množica kazalcev, ki poskušajo prikazati razvoj bodisi v celoti ali pa le v
posameznih družbenih podsistemih. Za vse pa je značilno, da izhajajo iz prepričanja,
kot je rekel Sen, da "moramo našo pozornost prenesti iz usmerjenosti le na
dohodek in proizvod na stvari, v katere ljudje resnično verjamejo. Dohodek in
potrošno blago imajo le instrumentalno vrednost." Ko bomo določili, kaj so stvari, v
katere resnično verjamemo, bomo lahko tudi določili instrumente, s katerimi jih
bomo lahko merili.
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4.
Energija prihodnosti
Nafta je daleč najpomembnejši vir energije in energetska varnost naše civilizacije že
desetletja sloni na njej. V sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila energetska
varnost, ki je opredeljena kot zagotovljena preskrba z zadostnimi zalogami energije
za zadovoljevanje najpomembnejših energetskih potreb države, postavljena na vrh
dnevnega reda mnogih držav. Vzrok leži v premiku centra naftne proizvodnje na ti.i.
globalni jug, vse pogostejših napadih uporniških in terorističnih skupin na naftno
infrastrukturo in v pričakovanem znižanju svetovne naftne proizvodnje. Če se je
energetska varnost v preteklosti najpogosteje zagotavljala z diverzifikacijo vrst in
dobaviteljev energije, to v prihodnosti ne bo več dovolj. Problem, ki še dodatno
zapleta vprašanje reševanja energetske varnosti v prihodnje, je problem globalnega
segrevanja, saj je s prekomerno uporabo fosilnih goriv človeštvo samo sebe pripeljalo
v položaj, v katerem je ogrožen njegov lasten obstoj.
T.i. Peak oil pravi, da vzponu naftne proizvodnje nujno sledi njeno upadanje.
Geološko-tehnološka napoved se je potrdila za posamezna naftna polja in za celotno
svetovno konvencionalno proizvodnjo. Če že vrh pridobivanja ne pomeni konca
tekočih goriv, pa pomeni konec obdobja poceni in lahko dostopne nafte, kar bo
odločilno vplivalo na naše življenje in številne sektorje gospodarstva, ki temeljijo na
nafti: kmetijstvo, promet, energetika in industrija. Prihajamo torej v dobo, ko si
moramo zastaviti vprašanje, kako bo z zalogami nafte v prihodnje oziroma kam se
bomo obrnili za zadovoljevanje naših potreb po energiji.
Osnova reševanja energetsko-varnostne dileme je nadaljnje vlaganje v obnovljive vire
energije, predvsem pa zmanjšanje porabe energije – posamezniki se moramo odreči
nebrzdanemu potrošništvu in dogmam o gospodarski rasti, ki se hranijo na vse večjih
količinah energije. V Sloveniji je veliko priložnosti za energetsko samozadostnost.
Poraba tekočih goriv predstavlja 37 odstotkov porabe primarne energije, največji
porabnik pa je sektor prometa. Količina tega se bo na račun povečevanja tranzitnega
prometa skozi našo državo (zaradi širjenja Evropske unije in gradnje avtocest) le še
povečevala, zato bo promet tudi v prihodnjem obdobju ključni sektor porabe naftnih
derivatov. Slovenija na področju prometa tako nujno potrebuje uvedbo novih
tehnologij in trajnostno energetsko politiko. Zaradi zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov je treba uporabo avtomobilov zmanjšati in obenem preiti iz vozil na fosilna
goriva na čistejše tehnologije, kot so npr. električni avtomobili, hibridna vozila ali
vozila na vodik. Tehnološke prednosti električnih vozil so predvsem v 85 % izkoristku
celotnega pogonskega sistema, medtem ko ga bencinski motor izkorišča le med 10 in
20 %. Pri avtomobilih in večjih vozilih so prihranki največji pri mestni vožnji, kjer
električna vozila porabijo tudi do petkrat manj energije kot bencinska. Ker so
električna vozila še v razvoju, jih zunanji dejavniki kot so konkurenca in trg, še niso
povsem izoblikovali, po napovednih pa naj bi bila cenovno konkurenčna okoli leta
2020. V prihodnosti je sicer predvidena daleč največja rast hibridov, ni pa jasno, ali bo
prevladoval bencinski motor ali akumulator. Drugo področje, kjer so možnosti še
neizkoriščene, je ogrevanje: največji potenciali so v daljinskem ogrevanju in uporabi
obnovljivih virov energije. Pri daljinskem ogrevanju je namreč primarni vir izkoriščen
v najvišjem odstotku – nad 80 ali celo nad 90 %. Pri ogrevanju lahko dosežemo nižjo
porabo energije z energetsko sanacijo zgradb in uvedbo novih standardov izolacije.
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Veliko potenciala imajo tudi alternativne energetske rešitve v kmetijstvu. Slovenija
ima pri uporabi biodizla, bioplina in rastlinskih olj v kmetijski proizvodnji še kar nekaj
manevrskega prostora, npr. v izkoriščanju žetvenih in sadjarsko-vinogradniških
ostankov, ki jih je možno uporabiti v energetske namene. Trenutno lahko v Sloveniji
izdelamo od 8 do 12 tisoč ton rastlinskega olja na leto, ki se v uporablja za pogon
dieselskih motorjev in je od vseh alternativnih goriv poleg biodiesela najbolj
razširjeno in preizkušeno. Ena njegovih ključnih prednosti je zaprt krog CO2.
Kmetijstvo lahko izrablja vse vrste obnovljivih virov: biomaso, solarno energijo,
fotovoltaiko, vodno energijo ipd.
Obnovljivi viri energije so tržna niša za industrijo, ustvarjajo nova delovna mesta in
zmanjšujejo energetsko odvisnost od fosilnih goriv. Država mora še precej storiti na
področju različnih ekonomskih spodbud za čiste tehnologije in obdavčiti energetsko
neučinkovite rešitve. Le redki politiki si upajo izpostaviti vprašanje povečanja davkov
na tekoča goriva – ta pogum pa Slovenija nujno potrebuje. Za trajnostni scenarij
bodo potrebne spremembe v navadah in razvadah, uvedba ekonomskih
instrumentov, kar pa je treba kompenzirati s socialno vzdržnostjo. Potrebno je tudi
povečanje ponudbe energetsko učinkovitih naprav in uvedba določenih
administrativnih omejitev. Temeljit zasuk k obnovljivim virom energije za Slovenijo, ki
razen lignita nima lastnih fosilnih goriv in je odvisna od uvoza, ne bi smel predstavljati
šoka, ampak predvsem izredno gospodarsko priložnost.
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4.1
Hubbertova hipoteza o koncu nafte: kaj nam pove in česa ne
dr. Mihael G. Tomšič
Dosedanja oskrba z nafto
Za kapitalizem 20. in 21. stoletja je nafta to, kar je bil premog za industrijsko revolucijo
19. stoletja. Najmočnejša velesila, Združene države Amerike, je svoj hiter gospodarski
razvoj gradila najprej na krilih domačih zalog nafte, nato pa z vojaško in gospodarsko
prevlado v naftno bogatih deželah. V začetnem obdobju pridobivanja nafte, nekako
do 1. svetovne vojne, je bila poraba majhna. Zadostne količine so našli marsikje; ne
moremo še govoriti o globalnem sistemu oskrbe z nafto. Po 1. svetovni vojni je
poraba nafte hitro napredovala, globalno oskrbo pa so prevzela velika podjetja,
"sedem sester" s svetovnim oligopolom pod pokroviteljstvom tedanjih velesil- ZDA in
Britanskega imperija. Koncentracija virov nafte v območjih, kjer ni velike domače
porabe, poceni transport in moč naftnih podjetij, enaka moči držav, so oblikovale
svetovni trg z nafto. Nafta je eno izmed gibal globalne politike.

Slika 1: Cena nafte 1861 – 2007 (Wikipedia, 2010a).

Naftna kriza leta 1973 je svet opozorila na politično krhkost sistema oskrbe z nafto.
Sprva politično pobudo arabskih držav (podpora Egiptu in Siriji v jomkipurski vojni) je
prevzel kartel izvoznic nafte OPEC. Namen organizacije je vzdrževati ceno nafte na
visoki ravni, s spodbujanjem odvisnosti od nafte na eni strani in omejevanjem
ponudbe. Deklariranega cilja stabilnosti cen nafte OPEC ni dosegel. Bilo je ravno
nasprotno: kadar je svetovni delež oskrbe iz držav OPEC presegel zmerno mejo (30 do
40%), je cena nafte močno zanihala navzgor.
Na videz nezadržno se povečuje svetovna poraba nafte. Tako pojmovanje podpirajo
velike naftne družbe ob politični in vojaški podpori držav, zlasti ZDA. Tik pred nami pa
je čas, ko bosta bližajoče se izčrpanje in omejena možnost črpanja nafte zahtevala
nov pogled na globalno energetiko.
Hubertova hipoteza o pridobivanju nafte
Sredi 50. let prejšnjega stoletja so zagovorniki nezadržne porabe nafte izžvižgali M.
Kinga Hubberta, ki je napovedal, da bo vzponu naftne proizvodnje nujno sledilo
upadanje. Osnova za njegova predvidevanja je bil študij proizvodnosti posameznih
vrtin in naftnih polj. Po njegovi hipotezi proizvodnja sledi zvončasti krivulji, kar naj bi
veljalo za vsako naftno polje in končno tudi za svetovno proizvodnjo. Po rasti nastopi
vrh, nato pa nujno zmanjševanje proizvodnje. Zmanjšana proizvodnja se lahko
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nadaljuje še precej dolgo. Ob vrhu pridobivanja je izčrpana kvečjemu polovica
celotnih zalog.
Hubbertova geološko-tehnična napoved se je potrdila. V Teksasu in v preostalih 48
geografsko povezanih zveznih državah ZDA je bil vrh proizvodnje dosežen leta 1971.
Končno tudi izkoriščanje nafte v Aljaski ni premaknilo skupne konice, odebelil se je le
padajoči del zvončaste krivulje. Kot kaže Slika 2, je bilo leta 2003 pričakovano, da bo
vrh proizvodnje dosežen že takrat, danes pa ocenjujemo, da bo vrh proizvodnje
(konvencionalne nafte) verjetno dosežen letos, vsekakor pa pred letom 2015.
Zmanjševanje proizvodnje nafte lahko nekoliko zadrži kvečjemu pridobivanje nafte iz
novih, nekonvencionalnih virov nafte: težka nafta, katranski pesek in naftni skrilavci.
Končno je možno pridobivati tekoča goriva tudi iz zemeljskega plina, premoga in
biomase. Vrh pridobivanja nafte ne pomeni konca vse tehnologije, ki temelji na
tekočih gorivih. Je pa konec obdobja lahko dostopne in poceni nafte, kar bo odločilno
vplivalo na naše življenje in številne sektorje gospodarstva: promet, kmetijstvo,
kemijska in druga industrija.

Slika 2: Ocena svetovne proizvodnje po
Hubbertovi hipotezi iz perspektive leta 1956
(Wikipedia, 2010b)

Slika 3: Hubbertova hipoteza potrjena
(Wikipedia, 2010c)

Diskusija Hubbertove hipoteze
Zvončasto krivuljo, ki ponazarja potek pridobivanja nafte, sestavimo na osnovi dveh
podatkov: stopnje naraščanja pridobivanja nafte in celotnih zalog. Ni nenavadno, da
je nekdo postavil hipotezo o vrhu pridobivanja nafte ravno v petdesetih letih: (1) rast
proizvodnje je bila v polnem zagonu, torej je bilo možno oceniti začetni del krivulje in
(2) raziskave skoraj povsod na Zemlji so že dale oceno celotnih zalog, s tem pa
površino pod zvoncem.
Kje so možne napake in kakšne so posledice
teh napak? Ocena izkoristljivih zalog nafte je
negotova. Druga napaka je lahko oblika
padajočega dela krivulje. Kot kaže Slika 3, je
zvončasta krivulja potrjena za posamezna
območja, upoštevati pa moramo povsem
drugačne pogoje pridobivanja nafte danes kot
v stabilnem obdobju: (a) tehnološki napredek
pri iztiskanju preostale nafte, (b) realno
povečanje cene nafte, ki omogoča uporabo Slika 4: Ocena OPEC o zalogah nafte
dražjih tehnologij in črpanje nafte iz različnih kakovosti.
zahtevnejših in manjših polj. Vpliv pomislekov
na čas, ko bo vrh pridobivanja nafte dosežen,
ni velik. Pristaši teorije o vrhu nafte ocenjujejo,
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da je premik lahko kvečjemu 5 do 10 let.
Nasprotno so dobavitelji nafte in tudi
Mednarodna agencija za energijo OECD bolj
optimistični (Slika 4).
Linearna hipoteza
Čeprav je Hubbertova hipoteza že splošno sprejeta, v vsakdanjem govoru in pisanju
največkrat implicitno uporabimo linearno hipotezo: s preprostim deljenjem
izračunamo preostalo trajanje zalog.
Evropska komisija objavlja na svojem spletnem portalu (Europe's Energy Portal, 2010)
števec časa do konca zalog nafte, plina, premoga in jedrskega goriva. Za nafto je
prikazano, da je bo zmanjkalo 22. oktobra 2047 ob 20:48; zemeljskega plina pa naj bi
zmanjkalo 12. septembra 2068 ob 9:25. Premoga in jedrskega goriva naj bi zmanjkalo
okoli leta 2140. Presenetljivo natančno!?
Taka "hipoteza" ima dobre in slabe strani za razumevanje problema. Po eni strani nas
opozarja, da bomo nekoč morali shajati popolnoma brez sedanjih virov. Na drugi
strani pa pomika problem v razmeroma daljno prihodnost. Odmikanje problema se
pokaže, če upoštevamo oceno celotnih zalog nafte vseh vrst (Slika ). Ob oceni
potrjenih rezerv v energetskem ekvivalentu 8 ZJ (zeta džulov = 1021 J) in sedanjo letno
porabo okoli 0,2 ZJ, je predvideno trajanje zalog 40 let. Katranski peski, težka nafta in
oljni skrilavci naj bi povečali preostale zaloge na skupno 24 ZJ. Po linearni hipotezi naj
bi torej nafte bilo še za 120 let. Dejansko pa gre za povsem različne kakovosti virov, ki
jih ne moremo enostavno sešteti. Najmanj kar moramo predvideti je, da bo potrebna
popolna sprememba tehnologije v oskrbi s tekočimi gorivi. Še bolj zahtevni pa bodo
okoljski problemi pridobivanja zadnjih ton nafte.
Videnje optimistov o proizvodnji nafte
Uradni optimisti, zlasti OPEC, ZDA in delno tudi Mednarodna agencija za energijo
(Energy Information Agency (IEA)), OECD, predvidevajo nemoteno rast pridobivanja
nafte vsaj do leta 2035. Rast pridobivanja naj bi celo ohranila eksponencialno obliko,
torej naj bi se količinsko pospeševala. Največ naj bi k rasti proizvodnje prispevala
nekonvencionalna nafta in območje OPEC.

Slika 5: Predvidevanja IEA o pridobivanju nafte v obdobju 2010 – 2035 (prirejeno po U.S.
Energy Information Administration, 2010: 2).

Podobno agresivna so predvidevanja OPEC o prihodnji oskrbi z vsemi oblikami
primarne energije (Slika 6 in Tabela 1). Nafta naj bi količinsko še nekoliko ojačala svoj
sedanji položaj, njen delež v primarni energiji pa naj bi se nekoliko znižal.
Predvidevajo naraščanje količine porabljenega zemeljskega plina. Manj primerno
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glede vplivov na okolje je hitro naraščanje porabe premoga. Brezogljični viri, OVE in
JE, naj bi sicer hitro napredovali, vendar ostali v podrejenem položaju.

Slika 6: Predvidevanja OPEC o virih primarne energije 2010 – 2030
(prirejeno po OPEC, 2010: 39).

Tabela 1: Predvidevanja OPEC o virih primarne energije 2010 – 2030
(prirejeno po OPEC, 2010: 40).

Cena nafte
Predvidevanja o ceni nafte se zelo spreminjajo s časom. "Strokovna ugibanja" so tudi
zelo individualna. V času napihovanja poslovnega balona, ko se je cena nafte poleti
2008 dvignila skoraj do 150 $/sodček, je predsednik Gazproma Aleksej Miller junija
2008 napovedal, da bo cena nafte "kmalu" dosegla 250 dolarjev na sodček. Manj
avtoritativni jasnovidci so govorili o ceni do 400 $/sodček. Tem napovedim je očitno
umanjkal miselni okvir oziroma ekonomski model.
Najpreprostejši model je obratnosorazmerna povezava med ceno nafte in porabo.
Površnemu opazovalcu razmer na trgu se zdi, da je poraba skoraj neodvisna od cene:
ljudje se bodo še vedno vozili z avtomobili, tudi če bo cena bencina 1,5 €/l namesto
1,1 €/l. Morda, vendar samo dokler bo višji strošek dovoljeval družinski ali podjetniški
proračun. V daljšem časovnem obdobju se bo vsak posameznik in tudi celotno
gospodarstvo prilagodilo. S strokovnimi izrazi: opazujemo veliko razliko med
kratkoročno in dolgoročno cenovno elastičnostjo porabe. Številčno vrednost kratkoin dolgoročne elastičnosti so velikokrat poskusili ugotoviti ekonometrično, a zaradi
številnih stranskih vplivov nobena študija ne more biti dokončna. Uporabna groba
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ocena je, da je kratkoročna elastičnost okoli 0,2, dolgoročna pa med 0,6 in 0,8;
oziroma drugače: če se cena energije spremeni za 10%, se bo v kratkem času (meseci)
poraba znižala za 2%; po daljšem času spremenjene cene pa se bo poraba znižala za 6
do 8%.
Še bolj neraziskano je področje velikih sprememb cene. Dosedanji naftni šoki (v letih
1973 do 1979 in v letu 2008) so bili veliki, vendar kratkotrajni. O dolgoročnem vplivu
povečanja cene vemo zelo malo, razen da so večji cenovni skoki sestavina
gospodarske krize. Predvidevanja o bodoči ceni nafte postajajo bolj realna tudi pri
institucijah. Slika 7 je iz letošnje publikacije International Energy Outlook (2010).
Predvidevanja so podobna lanskim, zelo pa se razlikujejo od tistih iz leta 2008, ko je
publikacija izšla brez upoštevanja najhujše cenovne konice sredi leta. Predvidevanja
iz leta 2008 so v sliki prikazana s krogci za takratno mejno leto predvidevanj, 2030.

Slika 7: Ocene ameriške EIA o prihodnji ceni nafte
(prirejeno po U.S. Energy Information Administration, 2010: 20).

Predvsem se je zelo povečala negotovost prihodnjega gibanja cen. Predvideni razpon
iz ocene leta 2008 je bil za leto 2030 od nizke ocene 50 $/sodček do visoke ocene 125
$/sodček, torej 1 : 2,5. Letos ocenjujejo možni razpon cen v letu 2030 med 50
$/sodček in 200 $/sodček, torej razpon 1 : 4.
Predvidevanje referenčnega scenarija, da se bo cena od sedanjih okoli 75$/sodček do
leta 2010 dvignila na 100 $/sodček in se nato postopno dvigala, je skladna s
predvidevanji o možnem črpanju nafte okoli vrha nafte. Če upoštevamo, da je v
obdobju 1990 do 2000 cena nafte bila med 25 in 35 $/sodček (po realni vrednosti
dolarja v letu 2008), gre za več kot podvojitev v 10 letih. Tolikšna sprememba cene
enega izmed produkcijskih faktorjev ne more ostati brez odziva v družbi in
(globalnem) gospodarstvu.
Realni, nerealni in katastrofični scenariji
Široko pahljačo predvidevanj moramo tolmačiti prej kot opozorilo na možna nihanja
kot pa verjetne realne trajektorije. Trajektorija nizkega scenarija je nemogoča, saj bi
pri tako nizki ceni poraba nafte hitro presegla največjo možno proizvodnjo. Cena
okoli 50 $/sodček ni zadostna spodbuda niti za potrebno bolj učinkovito ravnanje z
energijo, niti za razvoj novih virov, bodisi obnovljivih virov energije ali
nekonvencionalnih virov nafte.
Prav tako je nerealna trajektorija visokega scenarija. Ni verjetno, da bi gospodarstva
sveta zdržala tako visoke cene nafte. Tako visoko ceno bi lahko na globalnem trgu
ustvarili le s kakim neobičajnim posegom, kot je bil arabski naftni embargo v prvi
energetski krizi. Posledice bi bile usodne za globalno gospodarstvo, vključno z
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gospodarstvom izvoznic nafte. Nastopila bi globoka in dolgotrajna depresija; še bolj
verjetno pa tudi vojaški spopad večjih dimenzij.
IEA OECD v zadnjem poročilu iz leta 2009, ki je sicer namenjeno vprašanjem
podnebnih sprememb, objavlja referenčni scenarij razvoja cene nafte, ki se ujema s
srednjimi predvidevanji ameriške IEA (Slika 8). Poleg referenčnega scenarija so ocenili
tudi gibanje cene nafte, če bodo uveljavljeni ukrepi za omejitev emisij CO2, tako, da
bo koncentracija največ 450 ppm. Ta scenarij je dosegljiv le, če bodo realizirani
intenzivni ukrepi za učinkovito rabo energije in če bomo hitro prešli na obnovljive
vire energije. V tem scenariju se povpraševanje po nafti zmanjša.
Zanimivo je delovanje visokega obdavčenja nafte oziroma derivatov na mednarodno
tržno ceno nafte. Večje obdavčenje bo zmanjšalo povpraševanje, s tem pa tudi
mednarodno tržno ceno. Učinek je za porabniške države ugoden, ker države
proizvajalke dobijo manjšo surovinsko rento: od končne uporabne vrednosti nafte
(oz. derivatov) gre več v proračun porabniške države, manj pa proizvajalcem.
Neugodno pa je obdavčenje zaradi konkurenčnosti gospodarstva. Možno je sicer
drugače obdavčiti osebno porabo in porabo podjetij, kar pa povzroči administrativne
komplikacije, vključno z možnostjo goljufij.

Slika 8: Predvidevanja IEA OECD o ceni nafte po referenčnem scenariju in po scenariju
omejitve CO2 v atmosferi na 450 ppm, v realni vrednosti dolarja 2008 (prirejeno po IEA, 2009).

Scenariji izhoda iz naftne odvisnosti
Sedanje stanje sveta je bolestna odvisnost od nafte. Kot vsaka druga se tudi odvisnost
od nafte lahko konča s predoziranjem (smrtjo) ali z bolj ali manj bolečo ozdravitvijo.
Če svet ne bo našel vzdržnega prehoda k manjši odvisnosti, je obsojen na enega
izmed tragičnih scenarijev.
Skladen in trajnostni razvoj: Za umirjen, čeprav boleč izhod iz naftne odvisnosti, je
potrebna skupna volja in splošno sprejet premislek. Pomanjkanje volje in podpore
širše skupnosti največkrat pri odvisniku manjka. Že prvi korak zahteva strahotno
odločitev: povprečni Američan, Evropejec (Avstralec, Japonec) se mora odpovedati
"pravici do (poceni) polnega rezervoarja goriva".
Spremembe se morajo zgoditi na treh področjih:
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navade in razvade (prepričanja?),

-

ekonomska prisila (in olajšave),

-

energetsko učinkovita ponudba (tehnologije) in

-

pomanjkanje ali fizična prisila.
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Nobenega instrumenta ne smemo zanemariti; vsak ima svoje prednosti, slabosti in
tudi omejitve uspešnosti. Na spremembo navad in razvad lahko računamo
dolgoročno; končno pa so psihološki mehanizmi bistveni za dobro počutje. Navada je
svilena srajca; spreminjanje navad pa prisilni jopič!
Upravne omejitve porabe energije (prisilo) smo spoznali v nekdanji Jugoslaviji z
bencinskimi boni in sistemom par-nepar. Tako omejevanje porabe je edina možnost v
zelo hudih časih, v času vojne ali nenadnega pomanjkanja. V mirnem času in v tržnem
sistemu gospodarjenja je tovrstna prisila neučinkovita. Primeren administrativni
instrument so tehnični predpisi, ki definirajo energetsko učinkovitost opreme ali celo
prepovedujejo premalo učinkovite naprave. Slabost predpisov, ki določajo minimalno
učinkovitost je, da kvečjemu odstranijo najmanj učinkovite proizvajalce, ne
spodbujajo pa boljših dosežkov. Realnost sprejemanja minimalne učinkovitosti
postavlja nizke zahteve in/ali nepotrebno dolge roke za uskladitev s strožjimi
predpisi.
Največ si lahko obetamo od ekonomske prisile, to je zvišanja cen s pomočjo davkov,
in od masovnega uvajanja energetsko učinkovitih tehnologij. Kjer obstajajo naravne
in prostorske možnosti, bomo uporabili tudi obnovljive vire energije. Višje
obdavčenje energentov, ki ga širše pojmujemo kot "zelena davčna reforma", je
najprimernejša preventiva pred bodočim energetskim šokom in katastrofičnim
scenarijem, ki lahko vključuje tudi meddržavne konflikte večjih dimenzij, vse do tretje
svetovne vojne.
Povečanje davkov na energijo (in druge elemente zelene davčne reforme) vidimo kot
preventivo. Umetno, z davki povečane cene, napovedujejo stanje v prihodnosti in
silijo uporabnike, da svoje ravnanje pravočasno prilagodijo prihodnjemu stanju. Večji
priliv v proračun bo koristen za aktivne ukrepe pri izboljšanju energetskih tehnologij,
OVE in, ne nazadnje, za ustvarjanje perspektive revnejšim prebivalcem (v državi in
izven) vključno z lajšanjem revščine, splošne in energetske.
Katastrofični scenariji: Prve kadre katastrofičnega scenarija že doživljamo.
Gospodarska kriza bo očitno globoka in dolga. Tokrat bo neravnovesje v oskrbi z
nafto in s tem visoke cene goriv krizo še povečalo in poglobilo. Že doslej smo poznali
vojne za poceni nafto; tudi Slovenija je vpletena v vojne okoli arabsko-perzijskega
zaliva. V jedru te vojne je volja po strateški prevladi nad še obilnimi viri nafte in plina v
tistih krajih. Katastrofični scenarij še nastaja; nihče še nima vpogleda v razvoj zgodbe.
Grabežljivost, brezizhodnost, nacionalizem, fanatizem so strupene zeli, ki obetajo
najhujše. Končno so zgodbe že povedane: Besni Maks (Mad Max) se bojuje za zadnje
kaplje nafte; mrak pada na Gotham City.
Sklep
Hubbertova hipoteza o nujnem zmanjševanju pridobivanja konvencionalne nafte
okoli leta 2000 ali kvečjemu do leta 2015 je potrjena. Podaljšanje pridobivanja nafte je
možno za kratek čas le z izrabljanjem nekonvencionalnih virov, kot so težka nafta,
katranski peski in oljni skrilavci. Možno je tudi pridobivanje tekočih goriv iz
zemeljskega plina, premoga in biomase. Proizvajalci nafte in nekatere institucije
napovedujejo možnost oskrbe s približno sedanjimi ali nekoliko večjimi količinami
vseh vrst tekočih goriv do leta 2030.
Prišlo bo do napetosti v oskrbovalni verigi in posledično do znatnega in trajnega
dviga cene nafte na večkratno vrednost pred sedanjo krizo. Če svet ne bo sprejel
usklajenih ukrepov za čim manj boleč in stabilen prehod v svet brez nafte, lahko že v
bližnji prihodnosti pride do velikih napetosti in celo katastrofičnega scenarija z vojno
velikih razsežnosti, uničenjem in bedo. Črnega scenarija, ki se je s ponovitvami
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uresničeval od začetka do konca 20. stoletja in se uprizarja tudi sedaj, ne bo pisala
samo nafta, bo pa trajna energetska kriza odigrala eno izmed naslovnih vlog.
Boj proti podnebnim spremembam, ki zahteva zmanjšanje rabe fosilnih goriv, je
vzporeden z odvajanjem od nafte. Ukrepi za blaženje posledic klimatskih sprememb
morajo biti usmerjeni tudi v blaženje napetosti, ki bodo nastale zaradi konca poceni
nafte. Ne nazadnje je prizadevanje za boljše okolje in pravičnejšo družbo edina
možna platforma, ki lahko človeštvo odvrne od uničujočih konfliktov. Boj za preostale
količine poceni fosilnih goriv ne sme posegati po skrajnih sredstvih kot so vojna in
teptanje človekovih pravic. To je tudi osnova za nacionalno strategijo: ne vojaška
posredovanja, ne povečevanje izkoriščanja z nebrzdano globalno prevlado kapitala
nad ljudmi.
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4.2
Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj
Načrtovana posodobitev termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) z izgradnjo 6. bloka bi
pomembno zaznamovala prihodnost Slovenije. Pomen investicije krepko presega
ocenjeno naložbeno vrednost objekta, saj bodo njeni predvideni razvojni, energetski,
finančni in okoljski učinki segali do leta 2050. Navkljub pomenu in dolgoročnosti te
odločitve pa celovita nacionalna javna razprava o tem projektu ni bila nikoli
opravljena. Sedanji postopki v pripravah na izgradnjo temeljijo na dokumentih izpred
mnogih let, odločitve, sprejete v zadnjih mesecih, pa so bile omejene na ozke kroge
investitorja, lastnikov, ministrstva za gospodarstvo in bank. Navkljub nacionalnemu
pomenu projekta je bila javnost izven lokalnega okolja do januarja 2010, ko smo
nevladne okoljske organizacije začele z javno razpravo, prepuščena predvsem
časopisnim člankom in izjavam vodstva ter politikov. Krog naprednih držav, del
katerih želi biti tudi Slovenija, se za zagotavljanje energetske stabilnosti odmika od
fosilnih goriv, saj se doba le teh (vsaj v navidezno neomejenem obsegu, kot smo je
vajeni zadnjih nekaj desetletij) neizbežno izteka. Države, ki razmišljajo dolgoročno, že
pospešeno vlagajo v tehnologije obnovljivih virov energije, medtem ko v Sloveniji
vlagamo v okoljsko nesprejemljivo investicijo.
Umanotera je januarja 2010 odprla javno razpravo o 6. bloku z razvojnim forumom
TEŠ 6: slovenska prihodnost?, kjer smo soočili različna mnenja o projektu. Na forumu
je direktor TEŠ dr. Uroš Rotnik predstavil nov scenarij, ki se temeljito razlikuje od
tistega, ki je v uradnih dokumentih predstavljen na spletu. Takšno spreminjanje
podatkov je nesprejemljiva dezorientacija za deležnike, ki tako ne vedo, kaj naj
komentirajo in do česa naj sprejemajo stališča. Predstavil je program, po katerem bi
do leta 2015 zaprli bloke 1 do 4, blok 5 bi prešel v hladno rezervo in bi obratoval v
primeru zastoja, okvare, ali morebitnih večjih potreb po energiji v Sloveniji.
Proizvodnjo bi nadomestil 6. blok, ki bi imel proizvodnjo 3.500 GWh električne
energije na leto.
Podatki o izpustih CO2 so v različnih dokumentih zelo različni: v prilogi Poročila o
vplivih na okolje, ki ga je opravil Elektroinštitut Milan Vidmar (2009), je npr. navedeno,
da bodo izpusti leta 2010 (po izgradnji bloka 6) 4.486 kt/leto, torej celo nekoliko višji v
primerjavi s 4.423 kt leta 2008 – TEŠ pa je na ARSO (2009) za leto 2008 poročal izpuste
4.798 kt CO2" in za toliko tudi deponiral emisijskih kuponov. V Netehničnem
povzetku, ki sta ga izdala TEŠ in HSE (2009) je zapisano: "Ocena emisij po letu 2015 bo
na ravni okoli 4 mio ton." Povsod pa je izrazito poudarjeno zmanjšanje specifičnih
emisij CO2 (emisija na enoto proizvedene električne energije).
Gre za izjemno pomemben objekt (energetsko, okoljsko in finančno), ki ima širši
družbeni pomen in bi zato moralo biti v zvezi z njim doseženo javno soglasje na
nacionalni ravni. Načrtovana prenova TEŠ ni skladna s srednjeročnimi in dolgoročnimi
cilji zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov iz Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije
pri politiki do podnebnih sprememb, ki jo je Državni zbor sprejel novembra 2009.
Podnebno-energetski paket EU postavlja cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov
za 20-30 % do leta 2020, do leta 2050 pa morajo razvite države, vključno s Slovenijo,
zmanjšati izpuste za vsaj 80 %.
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Glavno vprašanje o energetski prihodnosti Slovenije ne sme biti ali šesti blok
Termoelektrarne Šoštanj ali drugi blok Nuklearne elektrarne Krško. Dolžnost
slovenske vlade je, da izdela alternativni scenarij. Končna vizija za Slovenijo je
nizkoogljična družba, kar pomeni, da je končna vizija v energetiki varčna in učinkovita
raba energije ter nizkoogljična in trajnostna proizvodnja energije, ki bo temeljila na
obnovljivih virih in pametnih energetskih omrežjih. Potrebno je izdelati nekaj
scenarijev možnih prihodnosti, od katerih naj bo vsaj eden brez TEŠ 6, s poudarkom
na učinkoviti rabi, obnovljivih virih, pametnih decentraliziranih omrežjih,
decentraliziranih soproizvodnjah ter 1-2 večjih plinskih enotah ter brez NEK 2. Vsaj en
scenarij naj preveri izgradnjo TEŠ 6 v manjšem obsegu (300 do 400 MW). Vsi scenariji
naj se enakovredno ovrednotijo in primerjajo. Primerjave naj vključujejo tudi analizo
makroekonomskih potencialov posameznega scenarija. S stališča gospodarnosti bi
bila najbolj verodostojna vključitev in presoja poslovnih investitorjev – sovlagateljev.
Takšen proces bo dobra podlaga za kakovostne in legitimne odločitve. Vsi scenariji
naj kot minimalno zahtevo upoštevajo sprejete usmeritve podnebnih ciljev iz
Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri politiki do podnebnih sprememb, ki jo je
Državni zbor sprejel novembra 2009.
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4.3
Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije (OVE) v energetski oskrbi igrajo vedno večjo vlogo in ker nas
podnebno-energetske omejitve silijo v drugačen način razmišljanja o ravnanju z
energijo, je v luči priprave Nacionalnega energetskega programa za Slovenijo čas, da
v Sloveniji resno razmislimo ne samo kako bomo energijo proizvajali ampak tudi kako
lahko rabo energije zmanjšamo. Slednje je nujno potrebno za bistveno povečanje
deleža OVE v celotnem energetskem sistemu ter za kompenzacijo postopnega
odpravljanja uporabe jedrske in fosilnih goriv. Večja energetska učinkovitost (URE) je
najenostavnejši, najlažji in stroškovno najučinkovitejši ukrep za zmanjševanje tako
toplogrednih plinov kot stroškov za energijo za končnega uporabnika. URE bi morala
biti ključna razvojna prioriteta, saj omogoča nova delovna mesta (naložbe v URE
ustvarijo 3-4 krat več delovnih mest kakor primerljive naložbe v oskrbo z energijo - 10
delovnih mest na 1 milijon investicije), povečanje konkurenčnosti podjetij in razvoj
novih tehnologij. Ima velik potencial novih poslovnih priložnosti, prinaša izboljšanje
zdravja, kakovosti življenja, izboljšanje socialnega položaja in izboljšanje zanesljivosti
oskrbe z energijo.
Ker so t.i. zelene naložbe (izolacija stavb, raba lesne biomase, čiste tehnologije, nova
elektrodistribucijska omrežja ipd.) bolj delovno intenzivne, so tudi večji vir novih
zaposlitev kot poraba javnega denarja za samo zasebno potrošnjo (npr. prek davčnih
olajšav, nižje obdavčitve dela) ali naložbe v rabo tradicionalnih energetskih virov.
Običajno imajo naložbe multiplikacijske učinke, saj spodbudijo potrošnjo, vendar to
ne velja nujno za zelene naložbe, vsaj dokler se relativne cene dela in omejenih
naravnih virov (surovin, energije) ne bodo korenito spremenile. Tako bodo naložbe v
obnovljive vire energije donosne šele na dolgi rok. Nemčija v svoji strategiji
povečevanja rabe obnovljivih virov predvideva subvencioniranje do leta 2030, že od
leta 2020 pa naj bi z rabo teh virov energije dosegali gospodarsko korist, ki se bo v
prihodnje samo še povečevala. Panoga OVE že danes v Nemčiji zagotavlja več kot
300.000 visoko kvalificiranih delovnih mest, potencial pa še zdaleč ni izčrpan.
V Sloveniji smo si do leta 2020 zastavili cilj 25 % elektrike iz OVE. Cilj bomo dosegli le z
URE in z vključitvijo vseh OVE, ki jih imamo na razpolago. Poleg biomase bo veliko
vlogo igrala sončna energija, ki je dobila zagon potem ko je vlada spremenila pogoje
za subvencioniranje. Eden najbolj zanemarjenih virov je geotermalna energija.
Trenutno uporabljamo 0,18 PJ geotermalne toplote (brez zemeljskih sond), potencial
je ocenjen na 12.000 PJ, teoretični pa na 50.000 PJ. Če bomo izkoristili vsaj polovico
tehničnega potenciala, lahko Slovenija postane velik izvoznik energije. Ukrepi na
ravni politike so:
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-

Postavitev učinkovitih ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki bodo v
skladu z 2° ciljem.

-

Postopna odprava vseh subvencij ter drugih podpornih ukrepov za
neučinkovite proizvodne enote, naprave, vozila in stavbe, kakor tudi za
uporabo fosilnih goriv in jedrske energije.
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-

Zagotovitev učinkovitega
onesnaževalec plačal.

-

Postavitev strogih in stalno izpopolnjujočih se standardov energetske
učinkovitosti.

-

Implementacija pravno zavezujočih ciljev in stabilna podpora obnovljivi
energiji.

-

Odprava prepreke za razvoj obnovljive energije in reforma trga električne
energije.

-

Razvoj trženja, usposabljanja in ozaveščanja za uporabo tehnologij, ki
izkoriščajo OVE in URE.

-

Podpora inovacijam v sektorju URE, nizko-ogljičnim vozilom in obnovljivi
energiji.
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5.
Kmetijstvo in lokalna trajnostna
samooskrbnost

5.1 Kmetijstvo
Slovensko kmetijstvo in preskrba s hrano sta postavljena pred vedno več izzivov.
Nekateri so globalne narave, drugi pa specifično "naši". Odkar smo postali člani
Evropske unije, se je marsikaj spremenilo, toda vse bolj kaže, da v kmetijstvu nimamo
pravega kompasa. Kljub vsem ukrepom se zdi, da se razmere ne izboljšujejo in da
negativne trende morda le upočasnjujemo. Stopnja samooskrbe in konkurenčnost
naše pridelave in predelave se manjšata, uničujemo kmetijska zemljišča, prave
strategije za slovensko kmetijstvo pa ni od nikoder.
V Sloveniji imamo približno 10.000 m2 (1 ha)zemljišč na prebivalca, od česar je
približno 5.000 m2 na prebivalca gozda, približno 3.600 m2 zavarovanih zemljišč
(36%), približno 2.500 m2 pa kmetijskih zemljišč. Samo približno 880 m2 je njiv; večina
teh so najboljša kmetijska zemljišča, zato je nujno skrbno načrtovanje prostorskega
razvoja. Poleg zemljišč se kmetijstvo v Sloveniji pogaja še za en naravni vir: vodo.
Namakanje je za količinsko in kakovostno stalno oskrbo s kmetijskimi pridelki zelo
pomembno, saj se večina zemljišč za pridelavo hrane nahaja na ravninskih delih, kjer
je pogosta suša. Potrebno je dovolj zgodnje usklajevanje interesov v procesu
načrtovanja rabe/upravljanja naravnih virov (ustrezni pravni okviri).
Hrana znova pridobiva na pomenu in postaja izrazito strateška dobrina.
Makroekonomski pomen dejavnosti kmetijstva k skupni gospodarski aktivnosti
Slovenije je sicer razmeroma nizek in se še znižuje (znaša le še okoli 2%), kljub temu
pa daje zaposlitev okoli devetim odstotkom delovno aktivnih prebivalcev. To kaže na
njihovo razmeroma nizko produktivnost dela. Samooskrba z osnovnimi kmetijskimi
proizvodi je v Sloveniji različna: nizka z rastlinskimi pridelki, višja pa z živinorejskimi
proizvodi. Primerjava s članicami EU pokaže, da je Slovenija pri samooskrbi z
rastlinskimi pridelki na repu, pri samooskrbi z mesom pa na sredini držav. Slabša se
tudi konkurenčnost slovenskih kmetijskih proizvodov – najslabše se z vidika
konkurenčnosti slovensko kmetijstvo odreže pri jajcih, mlečnih izdelkih in zelenjavi.
Prav slednja je problematična tudi iz vidika samooskrbnosti, saj sami pridelamo le
40% vse zelenjave in v tem segmentu močno zaostajamo za Evropsko unijo.
Zelenjadnice v strukturi rabe njiv in vrtov zavzemajo manj kot 2% in čeprav se
povpraševanje po zelenjavi povečuje, mu pridelava ne sledi.
Kako povečati obseg osnovne kmetijske pridelave?
Kmetijska politika si prizadeva vsaj ohraniti osnovno dejavnost, vendar možnosti
večje pridelave še zdaleč niso izkoriščene. Pri tem je poseben problem, ki ga kaže
izpostaviti, nujna večja stopnja produktivnosti v kmetijstvu. Potrebno bi bilo izboljšati
izobrazbeno in starostno strukturo kmetijskih pridelovalcev. Ti bi se morali hitreje in
bolj odzivati na tržna povpraševanja kupcev. Nujno bi bilo treba povečati in izboljšati
lokalno ponudbo hrane rastlinskega izvora. S tem bi bolje izrabili naravne vire in
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povečali dodano vrednost v kmetijstvu, hkrati pa izboljšali prehrano s svežimi
kmetijskimi proizvodi, kar bi imelo pozitiven vpliv tudi na zdravje prebivalstva.
Kako doseči želeno raven pridelave in prireje z manjšimi vložki in manjšimi izgubami v
okolje ob hkratnem zagotavljanju pridelovalnega potenciala prihodnjim rodovom?
Razvoj kmetijstva je treba načrtovati na podlagi ekoučinkovitosti in skladno z
naravnimi danostmi. Vir zelo slabe ekoučinkovitosti je specializacija živinoreje in
poljedelstva, rešitev pa je v ponovni uvedbi celovitega kmetijstva. Koncept celovitega
kmetijstva omogoča kroženje hranil, s poudarkom na prehodu od specializacije v
smeri diverzifikacije, ter je temelj ekoučinkovitosti sistema kot celote. Bolj kot
vprašanje intenzivnosti ali ekstenzivnosti je pomembno vprašanje učinkovitosti v
smislu rabe naravnih virov. Raznoliki načini kmetovanja so praviloma učinkovitejši od
specializiranih – predpogoj je dobro obvladovanje postopkov, tradicionalnega in
novega znanja. V tem smislu je pomembno odpraviti tudi pomanjkljivosti
obstoječega izobraževalnega in raziskovalnega sistema.
Kakšen vpliv imajo razmeroma slabe vezi v celotni agroživilski verigi?
Tudi za to verigo velja, da je njena skupna in končna moč zelo odvisna od stopnje
moči njenega najšibkejšega člena. Zaradi izjemne razdrobljenosti bi se morali
pridelovalci med seboj povezati v organizacijah in združenjih. Iskanje skupnih rešitev
v celotni verigi pa je dolgoročno gotovo v velikem interesu prav za vse njene člene.
Kako poiskati večje možnosti za uveljavljanje na trgu?
Izziv je zelo velik zlasti v razmerah globalne gospodarske in finančne krize. Kljub temu
s povprečnim dolgoročnim naraščanjem kupne moči prebivalstva, s pestrejšo
ponudbo na trgu iz uvoza, s povečevanjem števila majhnih gospodinjstev ipd.
narašča zahtevnost kupca v smislu povpraševanja po visoko kakovostnih pridelkih, pa
tudi proizvodih z višjo dodano vrednostjo, polpripravljenih in predelanih živilskih
proizvodih.
Kako uspešneje unovčevati sicer pogosto priznano visoko kakovost slovenskih kmetijskih
in živilskih proizvodov?
Slovenija bi morala v promocijo svojih kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov
vložiti bistveno več kakor doslej. Nujno je čim hitreje postaviti okvire generični
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, pospešeno uvajati blagovne znamke in
nenehno skrbeti za dvig predvsem kakovostne konkurenčnosti. Možnosti za
povečanje prodaje slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodov na trgu so omejene
zaradi delovanja ekonomij obsega, zato je prav usmeritev h kakovostni
konkurenčnosti izjemnega pomena. To je pomembno za ponudnike, ki so vključeni v
mednarodno menjavo, in tudi za druge, ki niso, saj se s sprostitvijo menjave povečuje
prisotnost konkurenčnih zunanjih ponudnikov na lokalnem domačem trgu.
Obstoj kmetijstva, njegova ekonomska uspešnost in s tem večja samooskrba s hrano
v Sloveniji je v veliki meri odvisna od razpoložljivih kmetijskih zemljišč. Zemljišče je
trajna naravna dobrina oziroma najdragocenejši naravni vir, zato bi morala država
poskrbeti za njegovo varovanje. Ker tla/zemljišča poleg kmetijsko (hrana) gozdarske
(biomasa) funkcije izvajajo še okoljske funkcije (voda, kroženje snovi/hranila,
organska snov/integralni del habitatov, največja biotska raznolikost, …) ter bivalne,
ekonomske, socialne, krajinske… funkcije, morajo biti ohranjanja, varovanje in
trajnostno gospodarjenje s tlemi oziroma kmetijskimi zemljišči interes družbe in
države. A v Sloveniji kmetijska zemljišča v zavesti javnosti niso vrednota, saj se s
pozidavami dogajajo nedopustni primeri poseganja na kakovostna kmetijska
zemljišča.
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Pomemben vidik trajnostnega razvoja je ekološko kmetijstvo. Slovenija je imela v letu
2009 6,2 % delež ekološko obdelovanih kmetijskih zemljišč (prednjači Lihtenštajn z
29,7 %). To se na prvi pogled morda ne zdi slabo, stvari pa se spremenijo, ko
pogledamo strukturo ekoloških kmetijskih zemljišč. Prek 90% je namreč travnikov in
pašnikov. Promet na trgu ekoživil v Sloveniji raste. To kaže tako rast prometa z
ekoživili kot tudi večanje števila podjetij, ki se ukvarjajo z uvozom in prodajo ekoživil
na debelo in na drobno. Ne glede na to pa se je rast števila ekokmetij v Sloveniji v
zadnjih 4-5 letih zelo upočasnila oziroma skoraj ustavila, število hektarjev ekološko
obdelovanih zemljišč pa se je celo rahlo zmanjšalo. V primeru zelenjave, po kateri je
največ povpraševanja, je v letu 2008 v primerjavi z letom prej celo precej upadlo.
Težava je med drugim tudi, da slovenskim ekokmetom primanjkuje znanja,
organiziranosti in povezovanja. Premalo znanja je tudi pri strokovnjakih. Slovenijo
čaka veliko dela, saj do zdaj ni bilo za razvoj ekološkega kmetijstva skoraj nič načrtno
narejenega, čeprav je vlada konec leta 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega
kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 (ANEK). Zadnji čas je, da ANEK končno dobi tudi
proračun za izvajanje, prvi odraz politične volje pa bo to, kakšno mesto bo ekološko
kmetijstvo dobilo v novi Strategiji kmetijstva.
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5.2
Lokalna trajnostna samooskrbnost
dr. Renata Karba
Slovenija je bogato obdarjena z danostmi za visoko stopnjo samooskrbnosti. Naša
narava je ohranjena, dano nam je ugodno podnebje, izjemna biotska in pokrajinska
raznovrstnost ter bogastvo naravnih virov - voda, rodovitna zemlja ter obnovljivi viri
energije in surovin. Državno ozemlje je enakomerno poseljeno in ohranjena je
vitalnost podeželja. Kljub temu je stopnja slovenske samooskrbe s hrano in
surovinami nizka, daleč pod možnostmi je tudi oskrba z energijo iz lokalnih
obnovljivih virov. Za spodbujanje samooskrbnosti slabo skrbimo tako na nivoju
strateških državnih usmeritev, na nivoju politik in tudi na nivoju ravnanja
posameznikov.
Pričakovanja bližnje prihodnosti v svetovnem merilu zaznamujejo pomembne
negotovosti predvsem v zvezi s spremembami podnebja in vrhuncem svetovne
naftne proizvodnje (Peak Oil). Tveganja, ki izhajajo iz negotovosti oskrbe s fosilnimi
energenti, negotovosti gibanja njihovih cen na trgu ter tudi iz negotovosti v zvezi s
ceno njihovega porabljanja, predstavljajo grožnjo za vse dejavnosti, ki so energijsko
intenzivne in odvisne od nafte. Predvsem za transport in energetiko, močno naftno
odvisen pa je tudi sodobni prehranski sistem. Kot mehanizem za zmanjšanje
negotovosti in za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in sprememb v
oskrbi z nafto se ponuja lokalna trajnostna samooskrbnost – prehranska oskrba z
lokalno, na sonaravni način pridelano hrano, energetska oskrba iz lokalnih obnovljivih
virov energije ter umna uporaba lokalnih obnovljivih surovin v okviru nosilne
sposobnosti prostora.
Lokalna trajnostna samooskrbnost na začetku 21. stoletja
Lokalna samooskrba s hrano, energenti in surovinami se na začetku 21. stoletja, po
desetletjih globalne gospodarske integracije, na prvi pogled lahko zazdi nesmiselni
anahronizem iz preteklih časov. Ob upoštevanju aktualnih gospodarskih, okoljskih in
socialnih trendov pa razpoznamo njen potencial obetavnega družbenega modela
prihodnosti.
Živimo v času, ko se na številnih ravneh in simultano soočamo s posledicami
človekovih dejavnosti v preteklih 150 letih industrializacije. Prihodnost življenja na
Zemlji je v primežu negotovosti v zvezi s podnebjem, energijo, hrano, vodo in
svetovno populacijo. Krepi se spoznanje, da ne moremo nadaljevati s starimi
netrajnostnimi vzorci, če ne želimo ogroziti obstoja planetarnih ekosistemov.
Naslednjih 10 let bo za človeštvo posebno obdobje, zaznamovano s stopnjevanjem
svaril, pa tudi s priložnostmi za zasuk v razmišljanju in ravnanju.
Podnebne spremembe in vrhunec svetovne naftne proizvodnje
Izmed vseh biofizikalnih omejitev za nadaljevanje sedanje netrajnostne trajektorije po
pomembnosti izstopata prepletena problema podnebnih sprememb in upadanja
razpoložljivosti cenene energije po vrhuncu svetovne naftne proizvodnje (Peak Oil).
Oba problema izvirata iz odvisnosti moderne civilizacije od visoko-ogljičnih fosilnih
energentov, v največji meri od nafte. Nafta in drugi neobnovljivi viri energije – naravni
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plin, premog in uran – so podvrženi izčrpavanju zalog. Nekje v zgodovini njihova
proizvodnja doseže vrhunec, potem pa se postopoma zmanjšuje in je ni mogoče več
povečati ne glede na rast cen. Letne količine načrpane nafte že od leta 1980
presegajo letne količine novoodkrite nafte. Znanstveni viri ocenjujejo, da je letna
svetovna proizvodnja nafte že dosegla vrh oziroma je blizu največje vrednosti.
Projekcije povpraševanja po nafti v prihodnjih letih pa kažejo nezadržno naraščanje.
Pričakuje se, da se bo vrzel med proizvodnjo in povpraševanjem začela povečevati,
čemur bo sledil – lahko tudi skokovit - porast cen nafte na svetovnih trgih. Brez
pravočasnih ukrepov za zmanjšanje odvisnosti od neobnovljivih energentov bodo
gospodarske, socialne in politične posledice nenadne, obširne in trajne. Za vse večje
število ljudi (in držav) bo energent, ki poganja moderno civilizacijo, postal
nedostopen.
Ko grožnjo naraščajočih cen nafte po vrhuncu njene svetovne proizvodnje
pretehtamo vzporedno s potrebo po zmanjšanju uporabe visoko-ogljičnih goriv
zaradi podnebnih sprememb, postane jasno, da se moramo naučiti živeti izpolnjeno
življenje z uporabo manj energije, ki jo moramo pridobivati iz obnovljivih virov.
Netrajnostna pozitivna povratna zanka
Trije poglavitni nameni svetovne porabe nafte so proizvodnja elektrike in toplote,
transport in hrana. Z njimi povezane dejavnosti prispevajo največji delež k emisijam
toplogrednih plinov. Hkrati pa so tudi najbolj ranljive zaradi občutljivosti na
spremembe v razpoložljivosti in ceni nafte. Ujete so v netrajnostno pozitivno
povratno zanko, v kateri pospešujejo procese, ki ogrožajo njihovo prihodnost.
Človeštvo je v svetovnem merilu zelo nespametno dopustilo, da so strateško
pomembne, za preživetje ključne prvine, kot sta hrana in energija, skoraj v celoti
odvisne od enega samega vira energije. Ta med svojo proizvodnjo, distribucijo in
porabo povzroča neznansko škodo okolju in ogroža nadaljnje življenjsko pomembne
dejavnike kot so čista voda, zrak in zemlja ter biotska raznovrstnost. Povrh vsega pa je
še količinsko omejen.
Varnost, zanesljivost oskrbe in obilje hrane ter drugih dobrin, ki so odvisne od nafte in
drugih neobnovljivih energentov, se v premožnih industrijskih državah zdijo brez
mej. A to je le iluzija.
Zmanjšanje in zavarovanje tveganj - lokalno zaključevanje snovnih in energijskih tokov
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti
Ukrepi za zmanjšanje in zavarovanje tveganj v zvezi z odvisnostjo od nafte in
destabilizacijo podnebja vključujejo vse trajnostne mehanizme, ki prispevajo k
zmanjšanju transporta, povečanju uporabe lokalno razpoložljivih obnovljivih virov
energije in surovin, zmanjšanju energijske potratnosti v procesih proizvodnje in
porabe ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Največji potencial nosijo preventivni
ukrepi, kurativni so manj učinkoviti, pa tudi dragi in neprijetni.
Pot iz netrajnostne pozitivne povratne zanke predstavlja krepitev oziroma ponovna
vzpostavitev vloge lokalnih trajnostnih sistemov oskrbe z energijo in hrano ter
nadomeščanje "daljnega" z "bližnjim" v proizvodnih in distribucijskih sistemih.
Princip lokalnosti pomeni, da so proizvodni procesi locirani čim bliže potrošniku, da
uporabljajo lokalno razpoložljive obnovljive surovine in energente, da se odpadki
obravnavajo kot snovno in energijsko uporabne surovine, da je distribucija
decentralizirana in oskrbovalne verige kratke – snovni in energijski tokovi se v največji
možni meri zaključujejo lokalno.
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Lokalno zaključevanje snovnih in energijskih tokov ima ugodne učinke v obliki
zmanjšanja s transportom povezanih okoljskih vplivov, poleg tega pa lahko
pripomore k prehranski in energetski varnosti ter trajnostnosti sistemov oskrbe z
vsemi proizvodi, ki so danes še odvisni od nafte.
Biotska raznovrstnost podpira preživetveno pomembne naravne ekosistemske
procese in storitve kot so prečiščevanje vode in zraka, vzdrževanje podnebja,
opraševanje in preprečevanje erozije. Ohranjeni naravni sistemi s kompleksnimi
povezavami med raznolikimi avtohtonimi sortami rastlin in vrstami živali izkazujejo
veliko stabilnost, odpornost in zmožnost prilagajanja na spremembe v okolju.
Ohranjanje biotske raznovrstnosti skupaj s preprečevanjem genskega onesnaževanja
je pomemben ukrep preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Koristno pripadanje globalni skupnosti
Način oskrbe ima poleg učinkov gospodarske in okoljske narave številne dodatne
družbene implikacije. Industrializacija in planetarne distribucijske razsežnosti so
povzročile odtujitev sodobnega potrošnika od vseh členov oskrbovalne verige razen
trgovine in močno prispevale k eroziji skupnosti po vsem svetu. Tradicionalne
vrednote skromnosti, poštenosti in solidarnosti se izgubljajo v iluziji, da bo
razpoložljivost poceni hrane in drugih dobrin brezkončna. Prepuščanje proizvodnje
daljnim okoljem s poceni delovno silo in surovinami ter ohlapnimi okoljskimi predpisi
povzroča izgubljanje tradicionalnih znanj o tem, kako so stvari narejene, in
pozabljanje izkušenj, ki so pomembni gradniki narodne identitete. Izgubljamo
občutek koristnosti v globalnem prostoru, zaradi česar trpi individualna in družbena
samozavest, kulturna ustvarjalnost ter občutek pripadanja. Nizka stopnja samooskrbe
je nenazadnje tudi politično in varnostno nesprejemljiva.
Samooskrbnost kot zaščitni mehanizem pred grožnjami sprememb podnebja in
pomanjkanja energije ne implicira nujno nasprotovanja globalizaciji. Vsekakor pa ni
namenjena zapiranju povezav z zunanjim svetom. Svetovljanstvo in globalna zavest
ostajata tudi v turbulentnih razmerah pomembna kvaliteta za kulturno in duhovno
rast na vseh ravneh skupnosti.
Stanje samooskrbnosti v Sloveniji
Glede na svoje danosti Slovenija iz lastnih virov ne more zadovoljiti vseh svojih
prehranskih, energetskih in surovinskih potreb. Vendar pa sedanje stanje, za katerega
je značilna velika uvozna odvisnost in netrajnostna struktura proizvodnje in porabe,
dopušča še veliko možnosti za povečanje samooskrbnosti v okviru nosilne
sposobnosti slovenskega okolja in naravnih virov. Oskrba iz lastnih virov lahko ob
pretresih v globalnih oskrbovalnih sistemih že v bližnji prihodnosti postane ključna za
preživetje. Zatiskanje oči in odlaganje preventivnega ukrepanja za njeno povečanje je
neodgovorno do prihodnjih generacij. Vsekakor pa predstavlja zapravljanje
priložnosti za boljše življenje.
Prehranska samooskrbnost
Splošna stopnja oskrbe s hrano iz lastne pridelave v Sloveniji dosega skromnih 40 - 45
%. Razlike v stopnji samooskrbe med proizvodi so velike: 36 % za zelenjavo, nad 90 %
za meso in nad 100 % za mleko, zato pa samo 25 % za žita za prehrano. Slovenija je
država z najmanj kmetijskimi površinami na prebivalca v EU (880 m2), pozidava
kmetijskih zemljišč je v obdobju med letoma 2002 in 2009 potekala s hitrostjo 5 ha na
dan. Neugodne razmere nadalje povečuje visok delež kmetijskih zemljišč z omejenimi
dejavniki za kmetovanje kot so nagib, plitvost tal, nadmorska višina, posebne naravne
in okoljske omejitve, itd. Značilna razdrobljenost kmetijskih zemljišč znižuje
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produktivnost in povečuje energetsko intenzivnost kmetijske proizvodnje. Po drugi
strani pa lastniška razpršenost povečuje odpornost na odtujitev in monopolizacijo. Na
majhnih kmetijah z raznolikim načinom proizvodnje so še ohranjena tradicionalna
znanja sonaravnega kmetovanja. To je kapital, na katerem je v kombinaciji z
inovativnimi sodobnimi metodami v pridelavi in distribuciji v prihodnosti možno
doseči povečanje oskrbe s kakovostno hrano iz lokalne pridelave.
Povpraševanje slovenskih potrošnikov po ekološko pridelani hrani stalno raste.
Ponudba iz domače pridelave je ne more zadovoljiti. Kljub temu se je rast obsega
ekološke kmetijske proizvodnje skoraj ustavila, kot da so izčrpane zaloge znanja, ljudi
in kapitala za zagon novih ekoloških kmetij. Potreba po posegu države s
stimulacijami, posodobitvijo izobraževalnih programov ter uskladitvijo znanstvenoraziskovalnega dela z dejanskimi potrebami slovenskega okolja je evidentna.
Oskrba z energijo iz lokalnih obnovljivih virov
Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25-odstotni delež obnovljivih
virov energije v končni porabi energije. Zastavljenih ciljev ne dosegamo in smo s tega
vidika ena najmanj uspešnih članic EU, čeprav razpolagamo s paleto obnovljivih virov
energije: vodo, lesno biomaso, soncem, geotermalno energijo in tudi vetrom.
Pomanjkanje znanj o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije na vseh
nivojih od potrošnikov do odločevalcev ohranja visoko energetsko neučinkovitost
stavb, industrijskih tehnologij, prometa ter procesov proizvodnje in porabe. Učinke
sprejetih ukrepov za vzpodbujanje učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih
virov energije izničuje stalna rast porabe energije.
Les – strateška nacionalna trajnostna surovina
Les ima v luči boja proti podnebnim spremembam skupaj z gozdom strateški pomen
za okoljsko in gospodarsko prihodnost Slovenije. Les je surovina, ki prispeva k
varovanju okolja in biotske raznovrstnosti, lesni izdelki ugodno vplivajo na zdravje in
počutje ljudi. Les je naša edina gospodarsko pomembna surovina. Zaradi premajhne
izkoriščenosti predstavlja veliko priložnost in primerjalno prednost za Slovenijo.
Poraslost Slovenije z gozdom stalno narašča in že presega 60 % državnega ozemlja.
Letni posek dosega zgolj polovico razpoložljivih količin, pa še znaten delež od tega
izvozimo v nepredelani obliki kot hlodovino. Lesna industrija je energetsko
samozadostna industrija brez odpadkov, saj je za predelavo uporaben tudi les slabše
kakovosti, les najslabše kakovosti pa kot energent. V zadnjih 20 letih se je število
delovnih mest v slovenski lesnopredelovalni industriji zmanjšalo za dve tretjini. Njena
konkurenčnost je nizka, tudi zaradi nezadostnega vlaganja v netehnološke raziskave
in razvoj kot npr. v oblikovanje in marketing. Država želi spodbujati rabo lesa s
predpisi o zelenem javnem naročanju, vendar je 30 % delež lesa v skupni vrednosti
celotnega materiala za gradbene konstrukcije premalo ambiciozna zahteva, ki še
vedno dopušča javno naročanje energetsko potratnih materialov v obliki betonskih in
jeklenih objektov.
Deležniki samooskrbnosti
Na stanje samooskrbnosti države oziroma družbe s svojim delovanjem vpliva širok
nabor deležnikov, ki jih povezuje kompleksen sistem snovnih, informacijskih in
finančnih tokov.
V središču oziroma kot temeljna ciljna skupina nastopajo uporabniki dobrin –
posamezniki, potrošniki, javnost. Na samooskrbnost neposredno vplivajo skozi svoje
potrošniške navade in na ta način udejanjajo svoje vrednote in osveščenost.
Osveščenost javnosti o okoljskem in družbenem pomenu samooskrbnosti je pogoj za
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prepoznavanje samooskrbnosti kot politično relevantne vsebine, za katero je
oportuno, da dobi svoje mesto v političnem prostoru. Kot nosilci pretvorbe
osveščenosti javnosti v politično relevantnost nastopajo mediji s svojo programsko
politiko.
Politična teža in dovzetnost odločevalcev sprožita vzvode za povečanje
samooskrbnosti na nivoju družbe, ki jih ima v rokah politika oziroma država z
mnogoterim mehanizmi vplivanja, ki vključujejo razvojno, gospodarsko, kmetijsko,
prehransko, energetsko, okoljsko, zdravstveno, prostorsko, varnostno, šolsko in
davčno politiko, politiko zaposlovanja, politiko na področju raziskav in razvoja ter
politiko javnega naročanja.
Politika lahko individualna prizadevanja posameznikov transformira v ustvarjalno
družbeno vzdušje in podporo v obliki finančnih virov za spodbujanje proizvajalcev
(pridelovalcev, izdelovalcev, ponudnikov storitev) ter posrednikov kot so trgovci, da s
svojimi produkti in dejavnostmi podprejo povečanje samooskrbnosti.
Pogoj za učinkovitost spodbud je obstoj kritične mase znanj in tehnologij, ki jih
generirajo učitelji - izobraževalne in znanstveno- raziskovalne inštitucije. Financiranje
razvoja znanj in tehnologij za povečanje samooskrbnosti je prav tako v pristojnosti
države.
Kot glasnik civilne družbe in posrednik med vsemi ostalimi deležniki delujejo
nevladne organizacije z aktivnostmi osveščanja javnosti, širjenjem znanj, kampanjami,
promocijo dobrih praks ter vplivanjem na politike.
Škarje in platno za povečanje samooskrbnosti v rokah države
Edina inštitucija, ki se lahko zoperstavi prepuščanju oskrbe s strateškimi dobrinami
prostemu trgu, je država. Možni mehanizmi spodbujanja samooskrbnosti so v
pristojnosti praktično vseh resorjev državne uprave, njihovo učinkovitost lahko
podprejo sistemski horizontalni ukrepi. Pogoj za njihovo aktiviranje pa je politična
volja.
Lokalna samooskrbnost zaenkrat ni prepoznana kot mehanizem, s katerim bi naša
država lahko zmanjšala negotovosti v zvezi s podnebnimi spremembami in
neobnovljivimi energenti. Prav tako ni prepoznana kot obetavna razvojna priložnost,
temelječa na trajnostnem izkoriščanju naravnih in družbenih danosti, ki lahko
dolgoročno zagotovi politično suverenost države ter blaginjo in varnost državljanov
in ekosistemov. Pogoj za prepoznavanje potencialov samooskrbnosti je nadomestitev
kazalnikov razvoja, ki se osredotočajo izključno na gospodarsko rast, s celostnimi
kazalci merjenja človekovega in ekosistemskega blagostanja ter kakovosti življenja.
Povečanje samooskrbnosti se ne more zgoditi čez noč. Zahteva izobraževanje,
raziskave, osveščanje, sprejemanje podpornih ukrepov, prilagajanje proizvodnih
procesov in prodajnih politik ter spremembe navad v najširši javnosti. Zato je
smiselno začeti čim prej in v največji možni meri izkoristiti njen preventivni potencial
v zvezi z destabilizacijo podnebja in odvisnostjo od nafte. Slovenija se bo s
povečanjem samooskrbnosti hitreje približala izpolnjevanju mednarodnih obveznosti
v zvezi z izpusti toplogrednih plinov in postala izvoznica na trgu CO2 emisij.
Vizija Slovenije kot trajnostno samooskrbne družbe do leta 2030 se zdi smiselna in
dosegljiva. Pot do nje vodi preko strateških ciljev:
-
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-

usposobljenih deležnikov: z generiranjem in prenosom znanja, razvojem
tehnologij, razvojem kadrov in osveščanjem javnosti ter

-

vzpostavljene platforme na lokalni in državni ravni: strukture, procesov,
politik, finančnih virov in zakonodaje.

Težko opredeljiva resorna inherenca ter potreben celovit sistem podpornih ukrepov
uvrščata lokalno trajnostno samooskrbnost med vsebine, za katere se mora država
opredeliti v krovni državni razvojni strategiji. Celovito jo lahko podpre s
horizontalnimi mehanizmi kot so davčna politika, sistem javnih naročil ter šolstvo,
znanost, raziskave in razvoj. Po vsebinskih področjih pa s številnimi ukrepi
posameznih resorjev. Primeri horizontalnih in sektorskih ukrepov, ki lahko podprejo
doseganje strateških ciljev, so:
Na področju izobraževanja, raziskav in razvoja:
-

Holistično zasnovana trajnostna vzgoja in izobraževanje na vseh ravneh
šolanja

-

Uskladitev znanstveno-raziskovalne politike z razvojnimi potrebami slovenske
družbe: sprememba kriterijev uspešnosti – manj financiranja globalne
znanosti, ki jo je mogoče publicirati v tujih znanstvenih publikacijah z visokim
faktorjem citiranosti in več financiranja znanosti, ki podpira doseganje
nacionalnih strateških ciljev

-

Vsebinska prenova visokošolskih programov skladno s cilji samooskrbnosti
(sonaravne biotehnologije, lesarstvo, energetika, oblikovanje, trženje, itd.)

-

Ohranjanje lokalnih znanj, preprečevanje izgube intuitivnega znanja, ki izhaja
iz tradicije in tudi ljubiteljstva, nadgrajevanje z raziskavami in znanstvenim
delom (npr. na področju sonaravnega kmetovanja)

-

Raziskovanje lokalnih danosti

-

Povezava lokalnih in globalnih znanj

-

Boljša izkoriščenost znanj, ki jih proizvajajo slovenske univerze

-

Financiranje razvoja in prenosa tehnologij za trajnostne gospodarske
dejavnosti

-

Stimuliranje netehnoloških raziskav in razvoja (oblikovanje, blagovne znamke,
trženje)

Z gospodarsko politiko:
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-

Podpora uvajanju čistih in energetsko učinkovitih tehnologij in ozelenjenega
podjetništva

-

Stimuliranje ekoinovativnosti

-

Destimuliranje okolju škodljivih in energijsko potratnih industrijskih
tehnologij

-

Stimuliranje sonaravnega turizma

-

Spodbujanje proizvodnje tehnološke opreme, izdelkov in storitev, ki lahko
podprejo povečanje samooskrbnosti

-

Izvedba aktivnosti informiranja in osveščanja javnosti o pomenu podpore
domačih proizvajalcev
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-

Ukrepi za povečanje recikliranja odpadkov v koristne surovine in okolju
neškodljive energente

S politiko zaposlovanja:
-

Podpora ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest v trajnostnih
dejavnostih

-

Uskladitev aktivne politike zaposlovanja
samooskrbnosti (prekvalifikacije, javna dela)

-

Ukinitev neselektivnega izplačevanja nadomestil za vožnjo na delovno mesto
z osebnim vozilom

z

ukrepi

za

povečanje

Za prehransko samooskrbnost:
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-

Prilagoditev kmetijske politike in sistema subvencij interesom naše države

-

Zavzemanje za večjo suverenost državne kmetijske politike in za lokalni
trajnostni samooskrbnosti naklonjeno skupno kmetijsko politiko EU

-

Preprečevanje prodora interesov multinacionalnih korporacij v nacionalno in
skupno kmetijsko politiko EU (GSO, privatizacija genskega materiala, državno
financiranje industrije umetnih gnojil, pesticidov in herbicidov, itd.)

-

Vzpostavitev mehanizma za priznavanje in tržno ovrednotenje okoljskih,
socialnih in ekosistemskih storitev kmetijskih proizvajalcev ter storitev
ohranjanja poseljenosti podeželja

-

Spodbujanje izobraževanja kmetijskih proizvajalcev o tradicionalnih in
sodobnih metodah sonaravnega kmetovanja

-

Spodbujanje raznolikega sonaravnega načina kmetovanja

-

Destimuliranje netrajnostne intenzivne kmetijske proizvodnje

-

Stimuliranje prilagoditve strukture kmetijske proizvodnje dejanskim
potrebam Slovenije za povečanje samooskrbnosti (manj živinske krme, več žit
za hrano in zelenjave)

-

Ohranjanje avtohtonih sort poljščin in vrst živine ter domače industrije semen

-

Preprečevanje tekmovanja za obdelovalne površine med hrano in biogorivi

-

Spodbujanje pridelave poljščin za biogoriva izključno na nekakovostnih (npr.
kontaminiranih), za pridelavo hrane neprimernih kmetijskih površinah

-

Spodbujanje sonaravnega večdejavnostnega modela na kmetijah

-

Spodbujanje razvoja kratkih prehranskih oskrbovalnih verig – sodobnih
modelov direktne prodaje brez posrednikov med proizvajalci in potrošniki

-

Razvoj znanj za sonaravnost celotne prehranske oskrbovalne verige
(pridelave, predelave, trženja, prodaje)

-

Spodbujanje izobraževanja o trženju proizvodov podeželja

-

Spodbujanje združevanja kmetijskih proizvajalcev s ciljem okrepitve njihove
cenovne in količinske konkurenčnosti

-

Spodbujanje boljše sledljivosti porekla živil (tudi v predelanih živilih)

-

Spodbujanje zmanjšanja deleža mesa, hitre hrane, predelanih in pakiranih
živil v prehrani prebivalcev
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-

Popularizacija poklicev v kmetijstvu

-

Uporaba mehanizmov aktivne politike zaposlovanja za razvoj sonaravnega
kmetijstva (preprečevanje zaraščanja obdelovalnih zemljišč, delovno
intenzivna sonaravna kmetijska proizvodnja, sonaravne dopolnilne dejavnosti
na kmetijah)

Za energetsko samooskrbnost in umno izrabo lesa:
-

Vzpostavitev energetskega omrežja, ki bo omogočilo decentralizirano
proizvodnjo energije

-

Vzpostavitev zmogljivosti za shranjevanje energije

-

Povečanje stimulacij za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije

-

Nedopuščanje rasti porabe energije na račun rasti proizvodnje energije iz
obnovljivih virov

-

Stimuliranje povečanja rabe regionalnih mozaikov obnovljivih virov energije

-

Stimuliranje uporabe obnovljivih virov energije za soproizvodnjo toplote in
električne energije v lokalnih proizvodnih obratih

-

Spodbujanje širjenja omrežij za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire
energije ter širitev na nove dejavnosti (oskrba s hladom, zagotavljanje
prihrankov energije, itd.)

-

Opustitev investicij v centralizirane energetske objekte

-

Ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj decentralizirane lesnopredelovalne industrije (proizvodni obrati tam, kjer so surovine in delovna
sila; izdelki z visoko dodano vrednostjo, odpadki kot energent za kogeneracijo
toplote in električne energije ter za papirno industrijo)

-

Integracija lesno-predelovalnih, papirniških in energetskih dejavnosti

Za zaščito naravnih virov:
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-

Zaščita naravnih virov pred onesnaženjem, spreminjanjem in (razen zemlje)
privatizacijo

-

Zaščita pred genskim onesnaževanjem z gensko spremenjenimi organizmi in
hibridi

-

Spodbujanje uporabe ekoremediacije za obnovo in zaščito okolja

-

Ne glede na dinamiko vseh zgoraj navedenih mehanizmov pa je država
dolžna kot strateško dobrino nemudoma zaščititi kmetijska zemljišča,
katerih površina se je v zadnjih desetletjih kritično zmanjšala na račun
izgradnje prometne infrastrukture in liberalizirane prostorske politike.
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