
 

 

 

 

 

 

Vabimo vas na razvojni forum Plana B   

Lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja? 
9. september 2010 ob 16. uri  

Državni svet, Šubičeva 4, Ljubljana  

 

Leta 2007 je Pobuda za trajnostni razvoj s Planom B 1.0 kot prva Sloveniji predstavila koncept 
nizkoogljične družbe kot sestavni del alternativnega razvojnega scenarija. Letos po ciklusu 10 
razvojnih forumov, na katerih smo iskali odgovor na vprašanja o viziji prihodnjega razvoja družbe in 
gospodarstva Slovenije, predstavljamo Plan B 2.0. Ta prinaša ambiciozno vizijo v smislu trajnostnem 
prehoda v nizkoogljično družbo, trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in lokalne 
samooskrbnosti.  

Osrednji govorec na zaključnem razvojnem forumu v letu 2010 bo George Monbiot s predavanjem na 
temo vizije in scenarijev za prihodnost Slovenije in sveta, v drugem delu pa bo potekala razprava o 
tem, ali lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja. 

Program: 

� Uvodni nagovor, mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta  

� Majhna država, velik vpliv, George Monbiot (predavanje Small Country, Big Impact bo 
potekalo v angleškem jeziku brez prevoda) 

George Monbiot je eden svetovno najvplivnejših radikalnih okoljskih mislecev. Je avtor več knjig s 
področja okoljevarstva in trajnostnega razvoja (Bring on the Apocalypse: Six Arguments for Global 
Justice, 2008; Manifesto for a New World Order, 2004; The Age of Consent, 2003) in redno objavlja 
kolumne v The Guardian. Je gostujoči profesor na več univerzah (Oxford, Bristol, Keele, East London 
idr.) in nosilec častnih doktoratov na Univerzah St. Andrews in Essex. Leta 1995 mu je Nelson 
Mandela podelil nagrado United Nations Global 500 za njegove izjemne dosežke na področju 
okoljevarstva. V Slovenijo prihaja ob izidu slovenskega prevoda knjige Vroče. Kako ustaviti 

pregrevanje planeta (Heat. How to stop the planet burning) pri založbi Krtina (www.zalozbakrtina.si). 
Njegov obisk sofinancira Britansko veleposlaništvo v Sloveniji. 

� Pogovor "Slovenija kot model trajnostnega razvoja" z izhodišči: 

- Lahko Slovenija postane model trajnostnega razvoja?  

- Lahko v obdobju ene generacije preoblikujemo našo družbo in gospodarstvo na 
način, da bo Slovenija uravnotežena z nosilno sposobnostjo okolja? 



 

 

- Imamo v Sloveniji dovolj kritične mase v javnosti, politiki in gospodarstvu za podporo 
takšni viziji? 

- Katere svoje prednosti bi lahko Slovenija izkoristila, da postane model trajnostnega 
razvoja? 

- Kaj bi tak prehod zahteval in katere prednosti bi prinesel? 

 
Vljudno vabljeni k udeležbi in sodelovanju! 

 

Prosimo, da udeležbo potrdite na nina.tome@umanotera.org, ob potrditvi udeležbe pa se lahko tudi 
prijavite k razpravi o zgoraj navedenih vprašanjih. Vaši prispevki naj bodo dolgi do 5 minut.  

Dodatne informacije: Nina Tome, tel.: 05 907 1334, nina.tome@umanotera.org. 

 


