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___________________________________________________________ 

Razstava »Zelena prihodnost Slovenije« zdaj v Ljubljani 

Potujoča razstava z naslovom Zelena prihodnost 
Slovenije, ki jo je Društvo za opazovanje in 
preučevanje ptic Slovenije prvič predstavilo javnosti 
21. januarja 2010 v Murski Soboti, nadaljuje svojo pot 
po Sloveniji. Zaradi zanimanja so jo znova predstavili 
v Murski Soboti, tokrat 18. februarja ob predavanju 
Duplarji v Sloveniji in Pomurju. Razstavo o ogroženih 
pticah na izbranih posebnih območjih varstva v 
Sloveniji (Ljubljansko barje, Mura, Drava, Goričko, 
Cerkniško jezero, Kočevsko-Kolpa in Krakovski gozd) 
so si lahko februarja ogledali še poslušalci predavanj 
v Mariboru in Budanjah. Potujoča razstava je marca 
na ogled v prostorih Društva za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije na Tržaški cesti 2 v 
Ljubljani. 
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Zelena delovna mesta so ključ 
izhodne strategije  

V torek 9. marca 2010 je Slovenski E-forum skupaj z 
Umanotero organiziral strokovni posvet – razvojni forum -  
na temo »Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije«. 
Posvet je nastal kot odgovor Vladi Republike Slovenije na 
pripravo izhodne strategije. 

Mojca Vendramin iz Urada za makroekonomske analize in razvoj je na forumu predstavila prednosti 
gospodarske politike, ki upošteva okoljske vidike.  Po njenih besedah uresničevanje politik prilagajanja 
na podnebne spremembe na eni strani res predstavlja strošek, vendar je to hkrati tudi dohodek. 
Ustvarijo se nova delovna mesta, zmanjša se uvoz fosilnih goriv, z uveljavljanjem zelenih tehnologij pa 
se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva in s tem izvozna uspešnost. Višja cena energije 
spodbuja vpeljavo novih, varčnih, čistih tehnologij in veča produktivnost gospodarstva. Ceno 
uvoženih fosilnih goriv je možno uravnavati z ogljično takso, ki predstavlja finančni vir za subvencije 
nizkoogljičnim tehnologijam.  »Nižja kot je cena fosilnih goriv, višja je lahko ogljična taksa in obratno,« 
je poudarila.  Predstavila je primer Nemčije - država je izdelala energetski scenarij brez jedrske 
energije, ki temelji na širokem spodbujanju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Do leta 2020 
predstavlja politika spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe strošek, po letu 2020 pa 
dobiček. 

Vodja sektorja za ekonomske in finančne politike Službe vlade za razvoj Irena Roštan je spregovorila  
o izhodni strategiji, ki temelji na štirih predpostavkah.  Te so: Slovenija je odprto gospodarstvo, zato  
je treba pomagati izvoznikom. Proračunska sredstva za ekspanzivno politiko so omejena, staranje 
prebivalstva in podnebne spremembe pa zahtevajo nadaljnjo pozornost.  Zadnja predpostavka je,  
da je treba racionalizirati javni sektor v korist razvojnih prioritet vlade, kamor spada tudi uveljavitev 
nizkoogljičnih tehnologij.  
 
Aleš Bratkovič iz ENECON d.o.o. je predstavil model input – output ekonomske analize, ki kaže, da ena 
denarna enota subvencij v program lesne biomase spodbudi 3,78 enot proizvodnje.  Po njegovem 
mnenju ima Slovenija izredno konkurenčno prednost pri potencialnem razvoju obnovljivih virov 
energije. Zato mora po vzoru razvitih evropskih držav razvijati nove produkte in panoge, za kar 
potrebuje tudi začetna javna sredstva. Poudaril je, da prihaja doba energije iz sonca, saj bo 
razpoložljivost fosilnih goriv manjša, njihova cena pa večja.  

 »Izvajanje ambiciozne politike spodbujanja trajnostne energetike v Evropski uniji bi v naslednjem 
desetletju prineslo 350 tisoč novih delovnih mest in 50 tisoč izgubljenih delovnih mest v sektorjih 
proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije«, je ob predstavitvi študije, ki sta jo 
opravila European Renewable Energy Council in Greenpeace, poudarila predstavnica Greenpeacea  
v Sloveniji Nina Štros.  »Za vsako izgubljeno delovno mesto v sektorju konvencionalne energetike 
dobimo sedem novih delovnih mest v sektorju trajnostne energetike,« je še dodala. 
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»Kam po krizi?« in Plan B o prihodnosti Slovenije 

Skupina strokovnjakov (Marta Gregorčič, Matjaž Hanžek, Lučka Kajfež-Bogataj, Lev Kreft, Ana Murn, 
Dušan Plut, Tine Stanovnik in Jože Trontelj) je pod vodstvom  državnega sekretarja v Kabinetu 
predsednika vlade Jožefa Školča lani pripravila besedilo »Kam po krizi?« kot prispevek  k oblikovanju 
trajnostne vizije prihodnosti Slovenije. Sredi februarja je potekalo skupno srečanje predstavnikov 
skupine dokumenta z mrežo nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo in avtorjev oziroma sodelavcev 
dokumenta Plan B za Slovenijo 1.0. Namen foruma je bil predstavitev namena in vsebine dokumenta 
»Kam po krizi?, predvsem pa načrtov za njegovo uveljavljanje v procesu oblikovanja nove strategije 
razvoja Slovenije. Poleg tega so udeleženci foruma iskali možne oblike sodelovanja s pobudo za 
trajnostni razvoj Slovenije  v okviru Plana B za Slovenijo. 

Kot je v razpravi poudaril Dušan Plut, je beseda, ki povezuje oba dokumenta, blaginja. To po njegovih 
besedah pomeni zdravje, dobre medčloveške odnose in odgovornost do okolja. Plut je med drugim 
izpostavil tudi pomen skladnejšega regionalnega razvoja. Udeleženci foruma so se ob koncu strinjali, 
da je potrebno sodelovanje pri strategiji razvoja Slovenije, saj so v javni razpravi zavezniki. Sprejeli so 
tudi odločitev o sodelovanju skupine na razvojnih forumih Plana B. 

Delavnica o svetlobnem onesnaževanju 

Člani Društva Temno nebo Slovenije so organizirali 
izobraževalno delavnico, ki je bila namenjena predstavitvi 
problema svetlobnega onesnaževanja sorodnim nevladnim 
organizacijam in ostalim, ki jih to področje zanima.  Društvo 
je želelo na ta način razširiti krog ljudi, ki problem razumejo 
in ga želijo zmanjšati. Izobraževanje je vsebovalo tri 
strokovna predavanja in terensko delo po Ljubljani s 
prikazom dobrih in slabih praks.  
 

Na delavnici so udeležence seznanili z okoljskimi posledicami neustrezne in prekomerne razsvetljave, 

rešitvami, ki jih med drugim ponuja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter 
primeri dobre in slabe prakse. Po vsakem predavanju so udeleženci imeli priložnost za vprašanja in 
izmenjavo mnenj. Med udeležence so razdelili tudi brošuro »Ohranimo zvezdno nebo nad Slovenijo«, 
ki jo je Društvo Temno nebo Slovenije izdalo v okviru Plana B v mesecu decembru. 

Kot pravijo v  Društvu Temno nebo Slovenije, so se »na izobraževanju spletla nova poznanstva, ki so 
lahko osnova za nadaljnjo skupno delovanje ne le na področju svetlobnega onesnaženja, temveč 
tudi pri oblikovanju drugih okoljskih politik.« 
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____________________________________________________________ 

Napovednik 

Razvojni forum »Slovenija: od energetske potratnosti  
do energetske učinkovitosti« 

Focus društvo za sonaraven razvoj v okviru Plana B in evropskega tedna trajnostne energije z 
razvojnim forumom »Slovenija: od energetske potratnosti do energetske učinkovitosti« odpira prostor 
za razpravo o nujnosti drugačnega pristopa k načrtovanju energetskega sektorja. »Podnebno-
energetske omejitve nas usmerjajo v drugačen način razmišljanja o ravnanju z energijo. Zato je čas,  
da Slovenija razmisli, kako lahko rabo energije zmanjšamo«, poudarjajo v Focusu. 

KAJ: razvojni forum »Slovenija: od energetske potratnosti do energetske učinkovitosti« 
KDAJ: 25. marec 2010 
KJE: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana 
KONTAKT IN PRIJAVE: info@focus.si 
 

Predhodna najava razvojnih forumov za Plan B 2.0 

Program še ni dokončen, podrobnejše informacije: Nina Tome, nina.tome@umanotera.org 

Trajnostni razvoj - med teorijo, razvrednotenjem in 
prakso 30. marec, 13h-16h, Državni svet     

Kompasi razvoja in blaginje (alternative BDP) 6. april, 16h-19h, Center Evropa     

Kje so meje rasti razvoja? 20. april, 16h-19h, Center Evropa     

Od globalizacije do lokalne samooskrbnosti 4. maj, 16h-19h, Center Evropa     

Prihodnost kmetijstva in hrane v Sloveniji 18. maj, 16h-19h, Center Evropa     

Vzpon in padec naše odvisnosti od nafte 1. junij, 16h-19h, Center Evropa     

  

Razstava »Zelena prihodnost Slovenije« v Okoljskem centru  
na Trubarjevi 

Potujoča razstava Zelena prihodnost Slovenije bo med 6. in 9. aprilom od 9h do 13h in od 14h do 17h 
na ogled v prostorih Info točke Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Ob drugih dnevih si jo 
lahko ogledate  v prostorih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije na Tržaški cesti 2 v 
Ljubljani. 

KDAJ: 6. do 9. april 2010 
KJE: Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana 
KONTAKT: barbara.vidmar@dopps.si, info@okoljski-center.si 
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--------------------------------------------- 
Novice mreže Plan B za Slovenijo izdaja mesečno Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,  

p.p. 4440, 1000 Ljubljana, tel.: 01 439 7100, www.umanotera.org. Uredništvo 8. številke: Karmen Kogoj Ogris, 
karmen@umanotera.org. Koordinacija projekta Plan B za Slovenijo: Nina Tome, nina.tome@umanotera.org.  


