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1987

 Naša skupna prihodnost
 "“Trajnostni razvoj je razvoj, ki 

izpolnjuje potrebe sedanjosti, brez da 
bi ogrozil sposobnost naslednjih 
generacij za izpolnjevanje njihovih 
potreb.” 

 potrebe versus omejitve
 Dobrobit in okolje v harmoniji 
 redefinicija koncepta ekonomskega 

razvoja 
 nov holistični pristop



Trajnostni razvoj

 1992, Rio, Konferenca o okolju in 

razvoju  (UNCED)

Deklaracija o okolju in razvoju, 

Agenda 21, Načelna izjava o godovih, 

Rio konvencije (CBD, UNFCCC, 

UNCCD) 

 2002, Johannesburg, Svetovni vrh o 

trajnostnem razvoju (WSSD)

 Johannesburška deklaracija, Akcijski 

načrt



Izgubljeno ravnotežje

 Omejitve rasti

Rast versus prihodnost človeštva

 Rio 1992 – Rio 2012

Od Kaj? do Kako?

Proces v razvoju

Od identifikacije h konkretni akciji

“Prihodnost ki jo želimo”



Rio + 20: cilji

 Zeleno gospodarstvo v kontekstu 

trajnostnega razvoja in izkoreninjenja 

revščine

 Institucionalni okvir za trajnostni 

razvoj 

 Tri dimenzije trajnostnega razvoja: 

gospodarska, okoljska, družbena



EU okvir

 Sporočilo Komisije o Rio + 20, 
20.6.2011; 

 Zaključki Sveta za okolje o Rio+20, 
10.10.2011, 9.3.2012

 Skupni prispevek EU in DČ k UN 
DESA, 1.11.2011, 

 Zaključki Evropskega sveta, 1.-
2.3.2012



EU & Slovenija

 Ambiciozen akter

 Konkretni dogovori o aktivnostih za 

globalni premik v zeleno gospodarstvo 

in okrepitev obstoječega 

institucionalnega okvirja za boljšo 

naslovitev aktualnih in prihodnjih 

izzivov  trajnostnega razvoja

• Okrepitev obstoječih struktur

• Reforma UNEP v specializirano agencijo 



Priprave na Rio+20

 obstoječe razlike med razvitim Severom in revnim 
Jugom

 zahteve držav v razvoju, ki jih brani G77 - pričakovanja 
za nove in dodatne vire pomoči in sredstev za razvoj iz 
razvitih držav (zgodovinska odgovornost)

 Globalni Sever – kriza, nova politična razmerja

 Napetosti med tradicionalnim Severom in Jugom

 Vpliv načina razrešitve na uspeh konference



Slovenija in Rio

 Simbolni pomen Ria 1992 

 Zagovarja: enakomerno naslavljanje vseh treh stebrov 

trajnostnega razvoja, zeleno gospodarstvo in delovna 

mesta, premišljena reforma institucionalnega okvirja 

(povečanje učinkovitosti), učinkovitost obstoječih 

sredstev implementacije, zdravje, ženske in mladi, 

človekove pravice, mednarodna trgovina, prehranska 

varnost, trajnostno kmetijstvo, ribištvo, turizem, 

izobraževanje



Zeleno gospodarstvo v Riu

 okvir trajnostnega razvoja, naslavlja povezavo med okoljem in 
gospodarstvom

 kot model gospodarskega razvoja razrešuje konflikt med gospodarskim 
razvojem in ohranjanjem okolja

 Vključujoče - prispeva k družbenemu napredku.

 model trajnostnega razvoja kot rešitev za negativne globalne trende 
degradacije okolja, podnebnih sprememb in povezanih gospodarskih, 
energetskih, vodnih in prehranskih kriz. 

 model, ki naj bi omogočil prihodnje preživetje ob močno povečanem 
svetovnem prebivalstvu.

 Koncept se je uveljavil v pripravljalnem procesu, tudi kot priložnost za izhod 
iz gospodarske in finančne krize ter kot strategija za rast. 

 EU in DČ najbolj vnete zagovornice zelenega gospodarstva. EU za sprejetje 
konkretnega časovnega in vsebinskega načrta za globalni prehod v zeleno 
gospodarstvo (Green Economy Roadmap). 

 Kasneje EU predlog za konkretne cilje, ki bi prispevali k prehodu v zeleno 
gospodarstvo, na področjih vode, energije, oceanov in morij, ekosistemov ter 
učinkovite rabe virov. 



Stališča do zelenega 

gospodarstva

 Koordinator MZZ

 zeleno gospodarstvo kot priložnost za vse države, ne glede na 
stopnjo razvoja. 

 način, s katerim lahko uresničimo bolj vzdržno, trajnostno 
prihodnost. 

 za uresničenje potrebno mednarodno sodelovanje in podpora. 

 Drugačna stališča: potreba po natančni definiciji zelenega 
gospodarstva; nove ovire razvoju, mednarodni trgovini in 
sodelovanju na različnih področjih.  

 18.6. osnutek zaključnega dokumenta ne prinaša velikih ambicij na 
področju zelenega gospodarstva. 

 Neposredno ne bo potrjen globalni načrt za prehod na zeleno 
gospodarstvo. 

 Predvidoma potrjena ustanovitev sheme za izgradnjo kapacitet



Zelena okrogla miza, DZ 

RS, 15.5.2012 

 MZZ & Svet za varstvo okolja

 RS: odlične naravne danosti za 

trajnostni razvoj, 

 mednarodno uveljavljena, 

konkurenčna podjetja na področju 

zelenih tehnologij

 Osnutek Strategije prehoda Slovenije 

v nizkoogljično družbo do leta 2050 -

prvi nacionalni razvojni dokument za 

vzpostavljanje zelenega 

gospodarstva. 



zelena okrogla miza (2)

 medsebojno povezane mednarodne krize 
(finančna, gospodarska, energetska, 
prehranska, netrajnostni vzorci potrošnje in 
proizvodnje in netrajnostna raba virov) -
priložnost za vzpostavljanje drugačnih 
trajnostnih vzorcev razvoja

 Spodbujanje podjetij k inovacijam

 evropska sredstva (2014-2020), tematski 
cilji prihodnje kohezijske politike (prehod na 
nizkoogljično družbo, prilagajanje 
podnebnim spremembam, varovanje okolja, 
trajnostna mobilnost, učinkovita raba virov)



zelena okrogla miza (3)

 ozaveščanja prebivalstva -

preusmeritev iz potrošniške družbe v 

trajnostno naravnano – vloga 

izobraževanja na vseh stopnjah. 

Okolju prijazni izdelki domačih okolij.

 Vloga univerz

 Potrebni ukrepi za zmanjšanje vplivov 

podnebnih sprememb



zelena okrogla miza (4)

 Graditi na obstoječih OVE (lesna 
biomasa, reke, sončna in termalna 
energija)

 Ekološko kmetijstvo (zdrava hrana, 
zdrava družba)

 Urbanizacija in trajnostna raba 
prostora, dobro zasnovan prostorski 
razvoj 

 Zmanjšati onesnaževanje okolja -



zelena okrogla miza (5)

 Komunalni odpadki

 glavni projekt Vlade. Sprejetje političnih in gospodarskih odločitev 
za prehod v zeleno gospodarstvo in nizkoogljično družbo, odpiranje 
zelenih delovnih mest.

 nov dolgoročni cilj, v središču razvojne strategije Slovenije do leta 
2020, 

 Oblikovanje celostne strategije razvoja Slovenije, ki mora temeljiti 
na načelih trajnostnega razvoja in ki vključuje vse vidike področja. 
Temelji naj na prednostih Slovenije. 

 Zelene politike in zeleno gospodarstvo se lahko oblikuje le v 
tesnem sodelovanju s podjetji, sindikati, univerzami in inštituti, 
nevladnimi organizacijami in organizacijami potrošnikov. 

 To je edini način za zagotovitev zmogljivosti civilne družbe, dvig 
zavesti o soodgovornost pri reševanju perečih gospodarskih in 
socialnih problemov, s tem pa tudi uporabo informacij potrebnih za 
uresničevanje svojih pravic. 



Prihodnost ki jo želimo

 Pomen implementacije (follow-up

 Implementacija na lokalni ravni

 Dobre prakse in njihova 

nadgradnja  

 Vključitev celotne družbe 




