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Teme

• Zgodovina trajnostnega razvoja

• Sistemski temelji koncepta

• Politične interpretacije in njihove omejitve



Zgodovina trajnosti v naših krajih

• Srednje - evropsko gozdarstvo 18. in 19. 

stoletja – trajni donos

• Ozadje absolutističnih zemljiških in družbenih 

reform

• Pogozdovanje Krasa in gozdovi visokega krasa

• Od trajnosti donosov k trajnosti funkcij gozda



Svetovna zgodovina

• Meje rasti – Rimski klub 1972

• Svetovna strategija ohranjanja - IUCN 1980

• Naša skupna prihodnost - Brundtlandtova 

komisija ZN 1987

• Rio de Janeiro 1992 



Sistemski temelji

• Kibernetika – povratna zanka krmiljenja 
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Pozitivni in negativni odziv



Politične interpretacije

• Previdnost - konzervativnost

• Uravnoteženje virov in njihove porabe -

tehnični

• Odgovornost do prihodnjih generacij –

dolgoročnost

• Družbeni sektorji in skupine – konsenz

družba okolje

gospodarstvo



Kaj se zgodilo po 1992…
• Trajnostni razvoj in demokracija – tranzicija v SVE

• Kulminacija oblikovanja  domačih in mednarodnih 

okoljskih politik in zakonodaje v devetdesetih

• Uvajanje mehanizmov krmiljenja: 

– strategije, 

– študije, 

– udeležba javnosti,

– ekonomski inštrumenti

• Iluzija neomejene rasti novih tehnologij in 

globalizacije

• Rastoči pomen varnosti…

• Zlom ideje neoliberalizma 2008 – trajnost kapitala



EU

• Včeraj: 

– Lizbonska strategija – trajnostni razvoj je le 

privesek

• Danes?: 

– Trajnostni razvoj ključna konkurenčna prednost 

EU

– Stališče do podnebnih sprememb

– Nova Strategija 2020



Slovenija
• Včeraj: 

– Temelj stoletij trajnostnega razmišljanja – visok kapital

– Gospodarski razvoj na račun nižanja naravnega, 

družbenega in gospodarskega kapitala

– Okolje in trajnostni razvoj kot dekoracija

• Danes?:

– Integracija trajnostnega razvoja v strategije (izhodna, 

SRS, podnebna…)

– Uporaba mehanizmov: PVO, CPVO, stroški in koristi, 

udeležba javnosti – dialog, 

– Krepitev institucij in njihovo delovanje: SVLR, SVREZ, 

SVPS, svet za trajnostni razvoj
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