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Podnebne spremembe

Sprememba globalne temperature (relativno na predindustrijsko dobo) 
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Nenadne obsežne 
nepovratne spremembe

Možno povečanje pridelka 
v višje ležečih predelih

Zmanjšanje pridelka v Afriki, 
deli Avstralije za kmetijstvo 
neuporabni

Obsežno uničenje 
koralnih grebenov

Naraščanje števila vrst, ki jim grozi izumrtje

Naraščajoča moč viharjev, gozdnih požarov, suš, poplav, in vročinskih 
valov

Naraščanje tveganja nevarnih pozitivnih 
povratnih reakcij ter nenadnih, obsežnih 
sprememb v podnebnem sistemu

Dvig gladine morja 
ogroža otoke in 
velika mesta in 

Izginjanje ledenikov, v 
nekaterih regijah 
ogrožena oskrba z vodo

Pomembno zmanjšanje razpoložljivosti 
vode v številnih regijah, vključno s 
Sredozemljem in Južno Afriko

Prirejeno po: Stern Review, 2006
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Vir: ASPO Ireland Newsletter No. 96, 2008



Zmanjšanje in zavarovanje tveganj v zvezi z 
odvisnostjo od nafte in destabilizacijo podnebja

• Zmanjšanje transporta

• Uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije in surovin

• Povečanje energijske učinkovitosti v procesih proizvodnje in 
porabe

Lokalna trajnostna samooskrbnost
• Proizvodni procesi locirani čim bliže potrošniku

• Uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih surovin in energentov

• Odpadki kot snovno in energijsko uporabne surovine

• Kratke oskrbovalne verige

• Lokalno zaključevanje snovnih in energijskih tokov



NE

- nadnacionalnim 
korporacijam 

- neomejenemu prostemu 
trgu

- potrošništvu

DA

– ohranjanju skupnosti in  
tradicionalnih družbenih 
vrednot

– suverenosti Slovenije

In tudi, ker želimo reči…



Analiza stanja in potencialov:

Prehrana

Energetika

Procesi proizvodnje in porabe 

Vpliv na:

Gospodarstvo

Okolje 

Pogledi:

Varnostni

Politični

Socialni (vrednote) 

Je samooskrbnost za Slovenijo aktualno in 
pomembno družbeno vprašanje?



Sprožanje družbenih sprememb za 
povečanje samooskrbnosti

• Kako, s katerimi metodami se problematike lotiti?

• Kdo so lahko nosilci aktivnosti?

• S katerimi vsebinami?



Violeta, prosim…


