
 

 

Uvodni nagovor na konferenci Plana B za Slovenijo: Odpiramo 

prostor za zeleni razvojni preboj 
 

 

Najprej bilanca aktualnega trenutka.  

Začnimo s slabimi novicami: 

 Slaba novica je, da je maja letos Koncentracija CO2 na Arktiki presegla magično mejo 

400 ppm, kar je največ v zadnjih 800.000 letih  

(v predindustrijskem obdobju je bila 285 ppm) 

 Slaba novica je, da cene hrane, energije in surovin na svetovnih trgih vztrajno 

naraščajo 

 Slaba novica je, da konferenca ZN o trajnostnem razvoju v Riu poteka v senci 

globalne gospodarske in finančne krize in vse kaže, da se na njej ne bodo dogovorili 

nič pomembnega in zavezujočega  

 Slaba novica je, da sta Vlada Republike Slovenije in Državni zbor brez vizije in v 

uravnoteženje proračuna usmerjata na varčevalne ukrepe, in nista le slepa za 

priložnosti zelene rasti, še huje - varstvo okolja prepoznavata kot nasprotnika, ki ga je 

potrebno onemogočiti: družno sta ukinila ministrstvo za okolje in prostor, službo za 

podnebne spremembe, svet za trajnostni razvoj in svet za varstvo okolja, po hitrem 

postopku se sprejemajo spremembe temeljnih zakonov varstva okolja in urejanja 

prostora, da bodo odstranjene ovire za gospodarsko rast, ki je prepoznana kot 

nacionalni interes 

 

So pa tudi dobre novice: 

 Dobra novica je, da evropske eko industrije rastejo za 8 % na leto – zato, ker gre za 

ekonomijo smisla: odziva se na realne potrebe in temelji na lokalnih virih 

 Dobra novica je, da finančni okvir EU za obdobje 2014–2020  dobiva vse bolj jasne 

obrise: marca letos je bil sprejet predlog Uredbe o Evropskih kohezijskih skladih – ki  

načrtuje strateški pristop za doseganje pametne, trajnostne in vključujoče rasti, 

opredeljene s strategijo Evropa 2020 od 11 tematskih ciljev – 4 izrazito trajnostni (4) 

podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih; (5) spodbujanje 

prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj; (6) 

varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov; ter (7) spodbujanje trajnostnega 

prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, če pa na te vsebine 

navežemo še druge – konkurenčnost, raziskave n inovativnost itd 



Konkretno bo skupni proračun strukturnih skladov v tem obdobju 376 milijard EUR v 

EU, za Slovenijo številke še ni, je pa Slovenija v obdobju 2007-2013 prejemnica več 

kot 4 milijard EUR.  

 Dobra novica je, da ne le nova finančna perspektiva ampak tako slovenski, kot 

evropski proračunski sistem skrivata velikanske rezerve v prerazporeditvi davčnih 

bremen, subvencij in javnih naročil, ki jih lahko vprežemo v zeleni razvojni preboj. 

 Dobra novica je, da je Slovenija zelo bogata  - bogata z naravnimi viri prihodnosti: 

sonce, les, voda, geotermalna energija, s tradicijo npr trajnostnega gospodarjenja z 

gozdovi, iznajdljivostjo prebivalcev 

 Dobra novica je, da so se leta 2007 ob Planu B 1.0 povezali strokovnjaki in nevladne 

organizacije in predstavili pozitivno vizijo trajnostnega razvoja, iz katere je lansko leto 

izšel Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga, analiza strankarskih 

programov pokazala pet področij strankarskega soglasja – prepoznali kot priložnost za 

zeleni razvojni preboj - ki bodo dopoldan kratko predstavljeni. 

 Dobra novica je, da so - medtem, ko viharji lomijo velike gospodarske sisteme - naše 

glavno upanje mladi, vitalni poganjki podrasti zelene ekonomije in blaginje–  

 … in nenazadnje – zelo dobra novica je število in je struktura udeležencev današnje 

konference – 

 od bivših ministrov do nevladnikov 

 od profesorjev do študentov 

 od podjetnikov do državnih uslužbencev 

 od raziskovalcev do županov 

 in še marsikdo 

 

Vprašanje po tem hitrem preletu zdaj ni ali je kozarec pol poln ali pol prazen –vprašanje je kaj 

lahko, oz kaj moramo ukreniti, da kozarec ne bo prazen jutri. 

 

Verjamem, da smo se zbrali prav zato: ne, da bi skupaj jamrali zaradi množice slabih novic, 

ampak, da prepoznamo vse dobre novice kot veter v jadra, ki ga lahko vprežemo na naši poti 

k trajnostni viziji, za generacijo naših študentov: Aljoše, Mateje, Borisa in Mateja … kakšno 

bilanco jim bomo zapustili za Rio + 40… V zelo konkretnem smislu: ne simbolno in 

filozofsko, ampak povsem konkretno. To ne bo partnerstvo koalicijskih strank, ampak 

pozitivna vizija, ki nas povezuje kot ljudi, v partnerstvu z naravo in v partnerstvu z drugimi 

narodi, »ki hrepene dočakat dan«…  

 

Vida Ogorelec 


