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V uvodu so bili predstavljeni motivi in dosedanji rezultati dela na področju lokalne trajnostne 
samooskrbnosti. Na prvi delavnici v maju 2010 so bila kot predmet samooskrbnosti identificirana 
področja hrane, energije, surovin, vode, kulturnega (biotskega in socialnega) okolja ter zraka. 
Predstavljen je bil model povezav med deležniki samooskrbnosti.    
 
V nadaljevanju delavnice so bili zbrani prispevki k analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 
nevarnosti (SWOT analizi) za samooskrbnost Slovenije po vsebinskih področjih: 

 
 

HRANA 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

- izjemna biotska in pokrajinska raznovrstnost 
Slovenije 
- zdrava hrana je sodobni trend 
- enakomerna poseljenost državnega ozemlja, 
vitalnost podeželja 
- določena stopnja prehranske neodvisnosti 
- razdrobljenost kmetijskih zemljišč (razdrobljenost 
sicer zmanjšuje samooskrbnost zaradi manjših 
pridelkov, po drugi strani pa ima prednost v smislu 
lastniške razpršenosti in odpornosti na odtujitev in 
monopolizacijo) 
- majhne (samooskrbne) kmetije ohranjajo 
tradicionalna znanja trajnostnega kmetijstva 
- razdrobljena kmetijska zemljišča je težje strojno 
obdelovati in je primernejša ekološka pridelava  

- zelo omejeni viri (majhna površina kmetijskih 
zemljišč na prebivalca (880 m2), slaba kakovost 
zemlje) 
- negotova prihodnost kmetijskega poklica 
- uvoza hrane iz držav z nizkimi okoljskimi 
standardi, poceni delovno silo in pomanjkljivo 
kontrolo kakovosti (Kitajska...) 
- oligopolni dogovori med trgovskimi podjetji, ki z 
zbijanjem cen uničujejo domače proizvajalce 
- razdrobljenost kmetijskih zemljišč in velika 
raznolikost pridelave pomeni tudi več odpadkov, ker 
se ne da stržiti majhnih količin različnih vrst pridelkov 
- razdrobljenost zemljišč prinaša večjo porabo 
energije za obdelavo 
- pomanjkanje tradicionalnih in sodobnih znanj 



- nakopičeno znanje o tradicionalnem in 
sodobnem sonaravnem kmetovanju 
- neonesnažena zemlja 

(permakultura...) v kmetijstvu 
- slabo popisani energijski in snovni tokovi v 
prehranski verigi 
- visok delež kmetijskih površin z omejenimi 
dejavniki za kmetovanje (nagib, plitva tla) 
- pomanjkanje nacionalne politike in ukrepov za 
povečanje prehranske samooskrbe in ekološkega 
kmetijstva 
- nepripravljenost slovenskih potrošnikov plačati 
višjo ceno lokalno (in) ekološko pridelanih živil 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- trajnostna delovna mesta 
- preprečevanje propadanja kmetij 
- izvoz zdrave hrane 
- bližina zahtevnega trga (Italija, Francija - porabijo 
več za hrano kot germanske države) 
- razmah trajnostnega podeželskega turizma 
- zelena javna naročila 
- zelena davčna politika 
- prenos znanja in dobrih praks iz tujine (Avstrija – 
Waldviertel) 
- ohranjanje biotske raznovrstnosti 
- komparativna prednost v razmerah 
spreminjajočega se podnebja 
- boljša sledljivost in kontrola kakovosti 

- globalni trg hrane 
- hrana kot predmet globalne proste trgovine 
- prevelika odvisnost od uvoza 
- počasno prilagajanje na podnebne spremembe 
- skupna kmetijska politika EU 
- gensko spremenjeni organizmi – premalo 
previdnosti pri uvajanju 
- nadnacionalne korporacije - monopolizacija 
svetovnega trga hrane, uničevanje malih kmetov, 
uničevanje kmetijstva v državah tretjega sveta (kamor 
spada tudi vzhodna Evropa in z njo Slovenija) 
- privatizacija planetarnih skupnih dobrin – 
patentiranje genomov  
- monopolizacija industrije semen 

 
 

ENERGIJA 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

- raznolikost slovenskih obnovljivih virov energije 
(solarna, hidro, geotermalna, lesna biomasa, vetrna 
(nizke hitrosti vetra))  
- ukrepi politik za vzpodbujanje URE, OVE 
- gozd kot vir obnovljive energije 

- preveč OVE projektov umeščenih v prostor 
(pregrobi posegi v naravo) 
- rast proizvodnje energije iz obnovljivih virov kot 
potuha za ohranjanje energetsko neučinkovitih 
načinov proizvodnje in porabe 
- stalna rast porabe energije 
- energetska neučinkovitost (stavb, industrije, 
prometa...) 
- premalo znanj o URE in OVE na vseh nivojih (od 
potrošnikov do odločevalcev – politike) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- delovna mesta v zvezi z OVE/URE 
- manj uvozne odvisnosti 
- energetska samozadostnost in decentralizirana 
proizvodnja energije pomenita večjo demokratičnost 
in osebno neodvisnost z možnostjo izbire virov 
električne in toplotne energije 
- CPL – centri za predelavo lesa kot vir lokalne 
oskrbe s toplotno in električno energijo 
- razvoj izvoznih izdelkov URE in OVE 
- orientiranost EU v trajnostni razvoj 
- neizkoriščeno znanje (sedanje in preteklo), ki ga 
proizvajajo slovenske fakultete (strojništvo, 
energetika...) 

- centralizirana energetska infrastruktura, ki 
povečuje delež elektrike iz neobnovljivih virov 
(fosilnih goriv in urana) 
- nezadostnost domačih virov 
- visoki stroški prenove omrežij, ki bi omogočila 
decentralizirano proizvodnjo energije 
 



- vlaganje v nepredmetno proizvodnjo (male sive 
celice) in trženje znanja 
- ukinitev energijsko potratnih industrijskih 
tehnologij 
- kogeneracija toplote in elektrike (daljinsko 
ogrevanje, soproizvodnja elektrike s toplotnimi 
črpalkami)  

 
 

SUROVINE 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

- letni prirastek lesa v Sloveniji znaša 4 m3 na 
prebivalca, porabimo ga 0.2 m3 na leto na prebivalca 
(les je naša edina gospodarsko pomembna surovina) 
– v mednarodnem prostoru primerjalno zelo velik 
prirastek  
- za izdelavo lesnih izdelkov se porabi malo 
energije 
- les kot surovina pri nastajanju absorbira CO2, 
medtem ko se pri pridobivanju drugih vrst surovin 
sproščajo velike količine CO2 
- uporaba lesa kot surovine prispeva k znižanju 
emisij CO2 
- lesna industrija je samozadostna – za predelavo 
je uporaben tudi les slabše kakovosti (drobni delci se 
vgrajujejo v iverne plošče), les najslabše kakovosti je 
uporaben kot energent  
- predelava lesa ne ogroža okolja 
- sovpada s turizmom – vlaganja v turizem bi se 
veliko bolj oplemenitila, če ne bi imeli toliko težke 
industrije, ki duši turizem 
- predelava lesa ne ogroža vode (podtalnice) 
- 63 % površine Slovenije je poraščene z gozdom 
- Les in lesni izdelki ugodno vplivajo na zdravje in 
počutje ljudi 
- Les je surovina, ki prispeva k varovanju okolja in 
biotske raznovrstnosti 

- posekamo samo ½ razpoložljivega lesa za posek, 
od tega znaten delež izvozimo v nepredelani obliki 
(hlodovina)   
- v Sloveniji je samo 14.000 delovnih mest v 
lesnopredelovalni industriji, v zadnjih 20 letih se je 
število delovnih mest zmanjšalo za 2/3 
- ni sogovornika na vladi 
- izvoz nepredelane surovine - hlodovine 
- javna naročila za energetsko potratne materiale 
– betonski in jeklene objekte 
- zelena naročila s prenizkimi zahtevami – samo 30 
% delež lesa 
- prevozi na delo zaradi koncentrirane industrije 
- premalo netehnološkega R&D (oblikovanje, 
marketing...) 
 

- PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- Slovenije bi s postopnim povečanjem obsega 
lesno-predelovalne industrije in zmanjšanjem deleža 
okolju škodljive težke industrije lahko močno 
zmanjšala svoje emisije tolpogrednih plinov 
- delovna mesta na lokalciji pridobivanja surovine 
– zmanjševanje obremenitev s transportom 
- lastna surovina – veliko manjša poraba goriv in 
obremenjevanje okolja iz naslova transporta, kot za 
uvožene surovine, manjše obremenjevanje prometne 
infrastrukture 
- obnovljivi vir energije, vendar ni gospodarno 
sekanje dreves za energijo, ker je predrago in 
netrajnostno. Za pridobivanje energije je potrebno 
uporabiti ostanke lesa pri sečnji in predelavi 
- optimizacija absorbcije CO2 s sečnjo dreves, ki so 
dosegla absorbcijsko zrelost (80 let) in varovanjem 

- težka industrija, uvoz glinice, železove rude, 
onesnaževanje okolja, energija iz fosilnih energentov 
- biomasa – pri kurjenju se sproščajo kancerogeni 
delci  
- pri kurjenju lesne biomase se sproščajo delci in 
strupene snovi (PM10), ki onesnažujejo zrak,  zaradi 
česar Sloveniji grozi tožba s strani EU  
- čezmerna uporaba lesne biomase v energetiki – 
več pozornosti je potrebno posvetiti zmanjšanju 
porabe energije 
- nestrokovno »čiščenje« gozdov – uničenje 
gozdnega podmladka 
- Slovenija nima rudnega bogastva, lesa kot 
surovine ne znamo umno izrabljati, glede surovin 
imamo visoko uvozno odvisnost, kar slabo vpliva na 
status Slovenije tudi v mednarodnem prostoru 



mlajših dreves, ki imajo največjo neto fotosintezo in s 
tem največji absorbcijski potencial 
- turizem 
- lesene hiše – energetsko varčne tudi zato, ker 
dajejo občutek toplote (za cca 2 stopinji več od 
dejanske temperature) 
- lesene hiše predstavljajo uskladiščen CO2, pri 
zidanju betonskih stavb pa se CO2 sprošča  
- centri predelave lesa (CPL) – predelava surovine 
na mestu njenega nastajanja – manj transporta in 
prevozov na delo, poseljenost podeželja 
- CPL kot obrati, ki bi les predelovali v izdelke z 
največjo možno dodano vrednostjo, ostanke - 
biomaso (ki je zdaj poglavitni produkt) pa bi uporabili 
za kurjenje – industrija in okolica bi se z energijo 
oskrbovali zastonj    
- zelena javna naročila – večji delež izdelkov iz lesa 
- zelena davčna politika 
- glavna surovina = male sive celice 
- obdelovalni stroji in orodja za les 
- učenje od držav z uspešno lesnopredelovalno 
industrijo – Avstrija, Skandinavija 
- v mednarodnih okoljskih pogajanjih Slovenija 
uveljavlja svoj gozd kot ponor toplogrednih plinov, na 
račun katerega so nam dopuščeni večji izpusti. 
Produktivneje bi bilo, če bi s prilagajanjem 
industrijske proizvodnje (manj težke industrije in več 
lesnopredelovalne industrije) zmanjšala emisije na 
dovoljeno raven 
- Slovenija kot izvoznica na trgu CO2 emisij 
- Zbiranje odpadkov in reciklaža, uporaba 
odpadkov kot surovin in energentov 

 

 
 

VODA 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

- Slovenija je bogata z vodo – količinsko in 
kakovostno 
- naša voda je malo onesnažena in malo 
spremenjena (precej sonaravna, v primerjavi z 
industrializiranimi državami zelo ohranjena) 
- količinsko zadostni in kakovostni vodni viri 
omogočajo pridelavo hrane 

- urejanje voda (regulacije, akumulacije, energetski 
objekti) 
- 44 % Slovenije je kras – ni površinskih vodotokov, 
kraške vode imajo malo samočistilno sposobnost  
- uporaba strupenih snovi (gnojila, pesticidi, 
herbicidi) v kmetijstvu 
- slabo stanje v severo-vzhodni Sloveniji 
- voda je v pristojnosti 3 ministrstev (MKGP, MOP, 
MZ) – slabo koordiniranje dejavnosti, nerešeno 
vprašanje inherence 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- obnovljivi vir energije 
- kmetijstvo (namakanje) 
- predelava lesa ne vpliva na okolje (zrak, voda); 
največ problemov povzroča industrija, ki jo trenutno 
imamo 
- prosti čas 
- biotska raznovrstnost 

- onesnaževanje (nadzor/vpliv) 
- konflikt interesov na vodonosnih območjih 
- mednarodni konflikti za vodo 
- podnebne spremembe 



- obstoj lokalnih vodovodov in kontrola terena 
- tudi na krasu je možna prilagojena kmetijska in 
gozdarska dejavnost, saj so kraške (podzemne) vode 
za kmetijstvo primerne, medtem ko jih je za pitje 
zaradi njihove majhne samočistilne sposobnosti 
potrebno bolj prečiščevati 

 
 

ZRAK 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

 - struktura slovenske industrije  
- velik delež energije iz fosilnih goriv 
- preseganje zakonsko določenih mejnih vrednosti 
onesnaženosti zraka (tožba s strani EU)  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- zaključen krog CO2: redukcija emisij in tudi 
povečanje vezave CO2 

- globalni problem (se ga ne da zamejiti) 
- emisije v sosednjih državah, na katere ne 
moremo vplivati 
- veliki obrati za proizvodnjo energije na lesno 
biomaso 
- govedoreja – metan 
- neučinkovitost koncepta trgovanja z emisijami 
CO2 
- trg ogljika – nevarnost privatizacije zraka (?) 

 
 

KULTURNO (SOCIALNO IN BIOTSKO) OKOLJE - prosti čas, duhovnost, kultura 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

- lokacija in pokrajinska raznolikost Slovenije (za 
turizem) 
- naravne, socialne in kulturne danosti 
- kultura, umetnost, kreativnost 
- zanimanje za osebnostno rast  
- majhne razdalje – povezanost in dostopnost 
- internetna dostopnost (pogoj za konkurenčnost, 
vir informacij, možnosti spletnega trženja)  
- delo na zemlji kot oblika rekreacije 
- veliko lokalnih interakcij – povezanost in 
sinergijsko delovanje 
- dobri rezultati domačega turizma 
- pitna voda iz pipe 
- lokalno pridelana hrana 
- primeri dobrih praks (eko-hotel Park Bohinj...) 

- infrastruktura za trajnostni turizem 
- neosveščenost javnosti o škodljvosti 
mednarodnega (letalskega) turizma 
- slaba javnoprometna infrastruktura 
- pomanjkljiva ozaveščenost deležnikov 
- konflikt zasebno - javno 
- omejena »rast in razvoj« okolja 
- internetna dostopnost – pasivizacija 
posameznikov 
- omejujoče lokalne posebnosti, npr. nelokalcem 
neprijazen način plačevanja javnega transporta 
(Urbana) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

- kultura, umetnost, kreativnost je pogoj za vse 
druge vidike samooskrbnosti 
- interakcija prostočasnih dejavnosti z vsemi 
dejavniki trajnostne samooskrbe (lokalno pridelana 
hrana, čisto okolje, biotska raznovrstnost, kakovostna 
pitna voda, čist zrak...)  
- »lokalno« (iz lokalnih surovin, lokalno 

- degradacija okolja  
- alternativne, cenovno ugodnejše destinacije 
- pomanjkanje prostega časa 
- slabšanje kakovosti zraka in drugih okoljskih 
dejavnikov 
- potrošništvo – prvotni smisel prizadevanj za 
oskrbo s cenejšimi osnovnimi dobrinami je bil, da bi 



pridelano/izdelano...) je moderno 
- eko znaki 
- eko tehnike, eko management 
- povečanje energetske učinkovitosti na ravni 
posameznika 
- širjenje dobrih praks 
- povečana prepoznavnost 
- novi načini preživljanja prostega časa 
- inovativnost 
- izvoz know-howa iz dobrih praks 
- izražanje kulture (nacionalne) 
- angažiranje mladih generacij 

prebivalcem ostalo več sredstev za zadovoljevanje 
kulturnih potreb, kar se je izrodilo v potrošništvo in 
privedlo do okoljskih problemov, itd. 
- namišljene potrebe, ki jih generira potrošniška 
družba in pretirana poraba za materialne dobrine   

 
Po pregledu analiz je g. Peršak opozoril na pasti napačnega razumevanja pojma samooskrbnosti, ki 
lahko izzveni kot zapiranje in izolacionizem. Poudariti je potrebno pomen kozmopolitizma, ki ostaja 
pomembna kvaliteta za duhovno in kulturno samooskrbo. Zapiranje deluje izrazito 
kontraproduktivno, navsezadnje tudi na področju turizma.  
Opozoril je tudi, da samooskrbnost ni pomembna samo zaradi učinkov materialne in okoljske narave. 
Višja raven samooskrbe bi pri ljudeh v sociopsihološkem smislu dvignila raven občutja varnosti. Če 
smo odvisni od tuje hrane, tuje energije, itd., se počutimo izrazito negotove in ogrožene kot skupnost 
in kot posamezniki. To je za Slovenijo izrednega pomena zaradi zgodovinske izkušnje odvisnosti od 
tuje moči. Višja raven samooskrbe bi prispevala k občutku varnosti in moči, ki jo skupnost potrebuje. 
Ti elementi bi imeli posledice tudi za področje kulture in predvsem za samozavest, ki je zdaj izrazito 
manjka in s tem načenja tudi občutek identitete.  
 
Dr. Verbič je opozoril na potreben občutek družbene koristnosti v globalnem prostoru. Kako se bomo 
počutili, če bodo vse, kar potrebujemo, za nas proizvedli drugi. Se počutimo v globalnem svetu še 
koristni, ali smo slepo črevo?  
 
Razprava o samooskrbnosti je mag. Jerčinovićevo navedla tudi na vprašanje naših resničnih potreb. 
Kaj resnično potrebujemo, kaj pa so potrebe, ki smo si jih namislili in nam dajejo občutek odvisnosti?  
Samooskrbnost lahko vpliva tudi na individualno in družbeno ustvarjalnosti in izpopolnjenosti. 
Sprejeli smo specializiranost na ozka področja, preostale dejavnosti pa prepustili drugim. 
 
Ga. Živčič je opozorila, da samooskrbnost pomeni tudi to, da je včasih treba kaj sam narediti. Zdaj 
smo navajeni, da drugi naredijo stvari za nas. S tem se poleg občutka za prave potrebe izgubi tudi 
sledljivost in vedenje o tem, kako so stvari narejene, kar je pomembno na družbeni in individualni 
ravni.  
 
V drugem delu delavnice je bila pripravljena SWOT analiza po horizontalnih temah: 
1. Vrednote, osveščenost, družbeno okolje 
2. Politika, zakonodaja 
3. Gospodarstvo in 
4. Izobraževanje, R&D, znanje, tehnologije 

 

PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

Vrednote, osveščenost, družbeno okolje 
- Dobra izobrazbena struktura 
- Delavnost 
- kreativnost 
- sprejemanje vrednot samooskrbnosti na 
individualni intuitivni ravni  

Vrednote, osveščenost, družbeno okolje 
- neprepoznavanje samooskrbnosti kot 
pomembne razvojne priložnosti s strani odločevalcev 
(politike) 
- Ni potrebne mentalitete / politične volje 
- Osveščenost o pomenu samooskrbe je slaba, na 



- samooskrbnost je koristna za vsako državo,  
posebej, hkrati pa prinaša pomembne globalne koristi  
 
Politika, zakonodaja 
 
Gospodarstvo 
- Malo onesnaženo okolje kot strateška nacionalna 
dobrina 
- Akcija STO »Slovenia Goes Green« 
- Krepitev določenih sektorjev/znanj: OVE, 
ekološko kmetijstvo 
 
Izobraževanje, R&D, znanje, tehnologije 
- Še živa generacija, ki ima ključna tradicionalna 
znanja (kmetovanje, lončarstvo, ribištvo...) 
 
 

osebni ravni je omejitev lahko tudi gmotni položaj 
(iskanje poceni energije, hrane, industrijskih izdelkov) 
- Apatičnost prebivalstva – vsi pričakujejo, da jim 
nekdo pomaga; mislenost, da se nič ne splača  
- Potrošništvo 
 
Politika, zakonodaja 
- nizka stopnja izvajanja ekoloških politik 
- Neizvajanje sprejetih ukrepov politik 
- Samooskrbe ni mogoče organizirati/voditi 
plansko – mora se zgoditi organsko in v dinamičnem 
procesu. Z ukrepi za spodbujanje samooskrbnosti na 
specifičnih področjih (npr. v zelenjadarstvu) hitro 
povzročimo prenihaj ponudbe in padec 
konkurenčnosti.   
 
Gospodarstvo 
- Slovenija kot država je dovolila uničenje bazičnih 
industrij (tekstilna, čevljarska, živilska, semena...) in 
selitev proizvodnje v države s poceni delovno silo 
- uvoz nizkocenovnih proizvodov iz držav z nizkimi 
okoljskimi standardi, poceni delovno silo in 
pomanjkljivo kontrolo kakovosti 
- pomanjkanje poslovnega okolja 
- zaradi višjih stroškov okolju prijaznega poslovanja 
nezainteresiranost podjetij – potreba po subvencijah 
ali davkih na okolju neprijazno delovanje 
- popolna samooskrba je nemogoča – potrebne so 
določene omejitve 
 
Izobraževanje, R&D, znanje, tehnologije 
- Na področju znanosti in izobraževanja zamirajo 
discipline in vsebine, ki bi lahko pripomogle k 
doseganju ciljev v zvezi s samooskrbnostjo 
- Neprepoznavanje nevarnosti trajne izgube 
tradicionalnih znanj na ključnih področjih 
- Premalo vlaganja v R&D tako s strani vlade 
(CRPji) kot tudi podjetij 
- Financiranje globalne znanosti in ne R&D za 
doseganje strateških ciljev 
- Izgubljanje tradicionalnih znanj 
 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Vrednote, osveščenost, družbeno okolje 
- izkoristiti moč izbire osveščenega slovenskega 
potrošnika 
- osveščanje slovenskih potrošnikov o širšem 
pomenu kupovanja lokalnih pridelkov in izdelkov (ker 
protekcionistični ukrepi niso dovoljeni, je to edini 
način za vplivanje na  strukturo porabe) 
- sprememba paradigme vrednot 
- okoljsko osveščanje javnosti, promocija 
nematerialnih vrednot, promocija zdravega načina 
življenja, kulture, osebnostnega razvoja 
- Svoboda in omejitve – po eni strani 

Vrednote, osveščenost, družbeno okolje 
- globalni problemi in konflikti 
- podnebni begunci 
- obstoječe uveljavljene »sisteme« in miselnosti je 
težko prebiti; počasnost sprememinjanja paradigme 
vrednot 
 
Politika, zakonodaja 
- vpliv multinacionalk na politike 
- stopnja samooskrbnosti na ključnih področjih je 
pomemben dejavnik vplivnosti in moči države v 
mednarodnem prostoru, pri čemer se Slovenija 



samooskrbnost poveča svobodo na ravni 
posameznika in družbe, po drugi strani pa ponuja 
dobrodošle omejitve in koristno družbeno strukturo   
 
Politika, zakonodaja 
- Zelena davčna politika, zelena javna naročila 
- mednarodne obveznosti za zmanjšanje škodljivih 
vplivov na okolje kot motivacija za sprejemanje 
učinkovitejših ukrepov za okolju prijaznejše delovanje 
 
Gospodarstvo in trajnostne razvojne priložnosti 
- priložnost, da Slovenija postane ena od pilotnih 
samooskrbnih držav, kar bi bila dobra promocijska 
poteza  
- povezovanje politike zaposlovanja z nacionalnimi 
razvojnimi cilji - ohranitev obstoječih in odpiranje 
novih trajnostnih delovnih mest 
- Ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti 
- Spodbujanje ohranjanja bazne oskrbne 
proizvodnje v državi (hrana, tekstil, obutev...) 
- Spodbujanje dejavnosti z nizko dodano 
vrednostjo kot temelj stabilnosti nacionalnega 
gospodarstva (v času krize upade povpraševanje po 
izdelkih z visoko dodano vrednostjo) 
- meritev uspešnosti razvoja – širše dojemanje! 
- izvirni »butični« izdelki postanejo vrednota in 
nacionalni ponos – osveščenost (Francija) 
- vplivi na okolje in okoljske storitve počasi 
dobivajo ceno na trgu 
- izvoz dobrih praks 
- prenos znanj in dobrih praks iz drugih držav 
 
Izobraževanje, R&D, znanje, tehnologije 
- vlaganje v nepredmetno proizvodnjo (male sive 
celice) in trženje znanja 
- inovativnost 
- tvorna izraba znanja, ki ga generirajo slovenske 
fakultete 
- prenos znanja med različnimi sektorji 
gopodarstva, izvažanje znanja 
- rast eko-know-howa, eko zavesti, eko etike 
- raziskave na področju trajnostnega razvoja 
- povezovanje s podobno razmišljujočimi 
organizacijami v drugih EU državah 
 
REDEFINICIJA MERIL ZA GOSPODARSKO USPEŠNOST 
- profit ni poglaviten motiv za dejavnosti in merilo 
uspešnosti 
- dodana vrednost naj izhaja iz kreativnosti, 
inovativnosti, itd. in ne iz podcenjenih naravnih virov 
- sprememba ekonomske paradigme 
- država v imenu nacionalnega interesa pokrije 
izpad dodane vrednosti na področjih, ki so skladna z 
nacionalnimi cilji – vloga države kot inštitucije, ki s 
subvencioniranjem in davčno politiko lahko poskrbi za 
izravnave donosnosti in se zoperstavi neomejenemu 
prostemu trgu 

preveč zanaša na EU  
- mednarodne obveznosti za zmanjšanje škodljivih 
vplivov na okolje kot nevarnost, da proizvodne 
dejavnosti preselimo v tretje države in tako izpolnimo 
obveznosti  
- EU okoljska politika 
- odvisnost EU politik in SI politik 
 
Gospodarstvo 
- Prepočasno prilagajanje na podnebne 
spremembe in konec cenene nafte (ko bo neizogibno, 
bo drago in neprijetno) 
- gospodarska kriza – omejevanje in zniževanje 
stroškov zaradi gospodarske krize in posledično slab 
prehod v zeleno gospodarstvo 
- pritisk poceni delovne sile (v preteklosti je bil 
poglavitni pritisk na samooskrbnost poceni energija iz 
fosilnih goriv, zdaj pa je to poceni delovna sila) in 
globalizacije 
 
Izobraževanje, R&D, znanje, tehnologije 
- privatizacija / monopolizacija javnega dobra 
(genom...) 
 
 



 
 
Naslednji koraki za delo na področju lokalne trajnostne samooskrbnosti:  
 
Rezultati dveh delavnic o lokalni trajnostni samooskrbnosti bodo uporabljeni za pripravo strateških 
usmeritev za povečanje samooskrbnosti Slovenije, ki bodo kot prispevki k alternativni strategiji 
razvoja Slovenije zbrani v publikaciji Plan B za Slovenijo 2.0. 
Plan B za Slovenijo 2.0 bo objavljen jeseni 2010.  

SWOT analiza bo uporabljena za identificiranje prioritetnih aktivnosti, njihovih nosilcev ter metod 
dela, oziroma za pripravo akcijskega načrta za povečanje stopnje lokalne trajnostne samooskrbnosti 
naše države. 
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