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Partnerji: Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Urad Vlade RS za komuniciranje in 
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji 

Namen: omogočiti izmenjavo mnenj in predstavitev 
predlogov različnih ciljnih javnosti – civilne družbe, predstavnikov gospodarstva 
in socialnih partnerjev, strokovne javnosti ter političnih odločevalcev o prihodnosti 
Evropske unije in vloge Slovenije v njej, z kar najširšo podporo stroke in javnosti. 

Izvedba: razprave s ciljnimi javnostmi in zbiranje predlogov potekajo na enajstih 
dogodkih (posvetih, okroglih mizah), pa tudi preko interaktivnega foruma na spletni 
strani in različnih družbenih omrežjih. 

Nosilec izvedba: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj, nevladnih 
organizacij in njihovi projektni partnerji. 

Razvoj projekta do danes: današnji je 7. v seriji enajstih
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Izhodišča za razpravo …

Spremljajo nas tudi ljudje preko virtualne klepetalnice

- tudi vi lahko oddate vaše komentarje in vprašanja na 
razpoložljive virtualne naslove…..

- vaša razmišljanja in dodatna vprašanja lahko napišete na 
prejete listke in jih oddate na izhodu iz dvorane…

- na vsa vprašanja, ki se bodo nanašala na današnjo vsebino 
bomo poskušali najti čim bolj kakovostne odgovore.



ČLOVEK
ORGANIZACIJA

DRUŽBA
PLANET

PROSTOR 

IN ČAS

USTVARJALNOST

INVENTIVNOST

INOVATIVNOST

TRAJNOST/VZDRŽNOST

TIM

Intelektualna lastnina V.BULC, VIBACOM, 2009

Model razvojnega sožžžžitja
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Dejstva
Rast prebivalstva in rast potrošnje (potreba po hrani, vodi, urbanizacija)
(od 7 milijard (danes) na 9 milijard do 2050 – prirastek večji kot je bilo celotno svetovno prebivalstvo leta 
2000)

Evropsko gospodarstvo še vedno temelji na intenzivni rabi virov 
(temelji  imperialističnih modelov razvoja in mentalnega ustroja – če nimaš, vzemi tam kjer je, četudi s 
silo/vojno)

Evropska Unija se še vedno ukvarja z vzpostavitvijo stabilne ekonomske in 
monetarne unije 
(dokončati proces integracije EMU demokratično in legitimno; omogočiti spremembe temeljnih pogodb EU)

Očitno je pomanjkanje medsektorskega sodelovanja  in razumevanja 
soodvisnosti
(prehod iz analitičnega k sistemskemu reševanju kompleksnih izzivov; medsebojna soodvisnost gospodarstva 
in družbe)

ZRAK, TLA, VODA 
3 temeljne komponente za razvoj družbe; vse tri s svojim ravnanjem zastrupljamo, siromašimo in si s svojim 
lastnim delovanjem zmanjšujemo kakovost življenja
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Ekonomski in socialni model EU

Tržna
ekonomija

Tržna
ekonomija

EkologijaEkologija Družbena
odgovornost

Družbena
odgovornost

Uporaba tržnih
mehanizmov

Samostojnost in 
svoboda

Življenjski
standard in viri

TEMELJ:
TRAJNOSTNI RAZVOJ
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EU 2020 STRATEGIJA

PAMETNO

VKLJUČUJOČE

ZELENA RAST

VEČ KOT BNP

DRUŽBENA ODGOVORNOST 
PODJETIJ (CSR)
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Ukrepi EU/Slovenije
1. 7. okoljski akcijski načrt 

- vodilo za zakonodajno usmeritev EU na področju okolja podnebnih sprememb za naslednjih 7 let
- od linearnega v krožno gospodarstvo
- stroški povezani z neizvajanjem EU politik 50 milijard EUR

2. Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
- preusmeritev v nizko ogljično gospodarstvo in premišljeno ravnanje z viri
- večleten okvir za ukrepe, ki bodo podprli strategije glede podnebnih sprememb, energije, prevoza,

industrije, surovin, kmetijstva, ribištva, biotske raznovrstnosti in regionalnega razvoja 
- povečati varnost za naložbe in inovacije, zagotoviti, da se v vseh ustreznih politikah na uravnotežen

način upošteva učinkovita raba virov 
- načrt ukrepov in integracije v sektorsko politiko 

Stališča R Slovenije:
- 21. april 2011 - vlada podprla pristop za učinkovitejšo rabo virov kot je opredeljen v pobudi
- vključitev ključnih okoljskih omejitev in zmožnosti do leta 2050, gradi na izkoriščanju sinergij in 

opredelitvi ravnotežja med različnimi interesi rabe virov v najširšem pomenu besede 
- za učinkovitejšo rabo naravnih virov ključni: dosledna integracija ciljev trajnostne rabe virov v 

sektorske politike, izvajanje ukrepov za vzpostavitev krožnega gospodarstva, spodbujanje uporabe in
upoštevanje metode ocene celotnega življenjskega kroga, raziskave in razvoj v smeri nadomeščanja 
strateških virov, zagotavljanja podatkov o resnični ceni blaga in storitev 

- vsebina te pobude naj postane tudi prostor 



Stopi iz škatle … (“out of the box”)

Znebi se škatle …

Postavi svet po podobi današnjega dne s

spoštovanjem prihodnjih generacij.

9



10

Program posveta

14.30 – 15.00 Prihod in registracija ob prigrizku
15.00 – 17.00 Razprava

SOGOVORCI in SOGOVORKE:

• dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje
• mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje 
• mag. Sabina Koleša, generalna direktorica na ministrstvu za gospodarski razvoj
in tehnologijo
• Andreja Kert, vodja službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
• Renata Karba, Umanotera
• Gregor Benčina,  predsednik upravnega odbora skupine Jelovica

Povezovanje in izhodiščne misli: mag. Violeta Bulc, PMBA
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Rešitve
Dolgoročna usmeritev: 

Krožna ekonomija

Trajnostni razvoj

Ekonomska vrednost okolja

Pristopi:

Od zelenega k pametnemu

Od linearnega k horizontalnemu

Od delnega k celostnemu (sistemskemu)

Od “teorije agenta” do “teorije integritete”

Vsebine:

Učinkovita raba virov (energetske prenove, energetski 
inženiring, zapiranje snovnih zank)

Prestrukturiranje obstoječih sistemov 

Zelene inovacije (tehnološke, poslovne, družbene)

Okoljska zakonodaja



1. KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO IN 
KAKO GA VIDIMO NA RAZLIČNIH 
RAVNEH
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1. KAJ JE KROŽNO GOSPODARSTVO IN 
KAKO GA VIDIMO NA RAZLIČNIH 
RAVNEH
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VPRAŠANJA IZ VIRTUALNE SKUPNOSTI

VPRAŠANJA IZ AUDITORIJA

?

15 MIN (3 vprašanja)
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2. INTEGRACIJA KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA V DRUGE POLITIKE –
ali proces jemljemo dovolj resno?
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Ukrepi EU/Slovenije
1. 7. okoljski akcijski načrt

- vodilo za zakonodajno usmeritev Eu na področju okolja podnebnih sprememb za naslednjih 7 let.
- od linearnega v krožno gospodarstvo
- stroški povezani z neizvajanjem EU politik 50 milijard EUR

2. Evropa, gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020 
- preusmeritev v nizkoogljično gospodarstvo in premišljeno ravnanje z viri
- večleten okvir za ukrepe, ki bodo podprli strategije glede podnebnih sprememb, energije, prevoza, 

industrije, surovin, kmetijstva, ribištva, biotske raznovrstnosti in regionalnega razvoja. 
- povečati varnost za naložbe in inovacije, zagotoviti, da se v vseh ustreznih politikah na uravnotežen

način upošteva učinkovita raba virov. 
- načrtukrepov in  integracije v sektorsko politiko

Stališča R Slovenije:
- 2011 - vlada podprla pristop za učinkovitejšo rabo virov kot je opredeljen v pobudi
- vključitev ključnih okoljskih omejitev in zmožnosti do leta 2050, gradi na izkoriščanju sinergij in 

opredelitvi ravnotežja med različnimi interesi rabe virov v najširšem pomenu besede
- za učinkovitejšo rabo naravnih virov ključni: dosledna integracija ciljev trajnostne rabe virov v 

sektorske politike, izvajanje ukrepov za vzpostavitev krožnega gospodarstva, spodbujanje uporabe
in upoštevanje metode ocene celotnega življenjskega kroga, raziskave in razvoj v smeri
nadomeščanja strateških virov, zagotavljanja podatkov o resnični ceni blaga in storitev

- vsebina te pobude naj postane tudi prostor
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VPRAŠANJA IZ VIRTUALNE SKUPNOSTI

VPRAŠANJA IZ AUDITORIJA

?

2. INTEGRACIJA KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA V DRUGE POLITIKE –
ali proces jemljemo dovolj resno?

15 MIN (3 vprašanja)
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3. OKOLJSKA ZAKONODAJA – kako
uspešno jo izvajamo
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…… stroški povezani z neizvajanjem EU politik 50 milijard EUR

…… konec januarja letos je imela Evropska komisija proti Sloveniji odprtih 16 
postopkov kršitve evropske zakonodaje na 
področju okolja. Tematsko izstopajo: presoja vplivov na okolje pri večjih 

infrastrukturnih projektih, izvajanje zakonodaje na področju zraka, odlagališča in 
ravnanje z odpadki. Postopki so v različnih fazah, zaradi različnih razlogov….. 

IZHODIŠČNE MISLI
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VPRAŠANJA IZ VIRTUALNE SKUPNOSTI

VPRAŠANJA IZ AUDITORIJA

?

15 MIN (3 vprašanja)

3. OKOLJSKA ZAKONODAJA – kako
uspešno jo izvajamo
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Zaključne misli gostov….
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Še naprej vas vabimo, da komunicirate z nami preko virtualnih 
naslovov….

Vaša vprašanja ali komentarje lahko napišete tudi na prejete 
listke in jih oddate ob izhodu…

Hvala za vašo pozornost in veliko 
uspehov  v soustvarjanju človeku

vrednega sveta!


