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Za zeleni razvojni preboj! 

 
 
Poziv Vladi Republike Slovenije: 
 
Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni.  

V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše 

države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v 

prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Strategija mora odgovoriti na 

temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij. 

 

Od vlade pričakujemo, da bo novo strategijo usmerila v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji 

omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. Strategija naj 

vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, 

(2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) 

posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni 

turizem. 
 
Svet se poleg gospodarsko-finančne krize sooča z obsežnimi in večplastnimi novimi izzivi: naraščajočimi 
cenami in čedalje ostrejšo tekmo za hrano, energente, surovine in vodo ter z vedno bolj očitnimi podnebnimi 
spremembami. Izhodiščno stanje Slovenije za prihodnost ni dobro: imamo nizko stopnjo prehranske 
samooskrbe, smo na evropskem dnu po energetski in snovni učinkovitosti, prebivalstvo se stara, slovenske 
družine za osnovne življenjske potrebe – hrano, energijo in prevoz – namenijo čedalje večji delež 
družinskega proračuna. 
 
Zato je pred našo družbo naloga, ki bi bila lahko strašljiva, če v njej ne bi bili sposobni razbrati naših velikih 
priložnosti. Programi zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni 

izhod iz krize. Odzivajo se na strateške priložnosti ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih virov. 
Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte. Prinašajo regionalno uravnotežen razvojni zagon v mesta 
in na podeželje. Podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev. Ustvarjajo nova delovna mesta 
z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve. Podajajo pozitivno vizijo in imajo velik 
potencial za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja. 

Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi nam bo zagotovila dolgoročno oskrbo z 
varno, kakovostno in zdravo hrano po dostopnih cenah. Omogočila bo delovna mesta, revitalizacijo 
kmetijstva in podeželja ter dvig kakovosti življenja.  
Vzpostavitev vrednostne verige predelave lesa temelji na povečanju dodane vrednosti naše strateške 
obnovljive dobrine. Z obuditvijo lesno-predelovalne industrije lahko povečamo konkurenčnost gospodarstva 
in zagotovimo nova kakovostna delovna mesta. 

Energetska prenova stavb nam bo prinesla dolgoročne energetske in finančne prihranke, nova delovna 
mesta ter prispevala k oživitvi gradbenega sektorja. 

Prehod na obnovljive vire energije bo zagotovil dolgoročno energetsko varnost brez izčrpavanja naravnih 
virov. Dvignil bo konkurenčnost našega gospodarstva in s spodbujanjem domačih tehnologij ustvaril nova 
delovna mesta. Prebivalcem bo omogočil oskrbo z energijo po dostopnih cenah. 

Posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza nam bo zagotovila večjo prometno varnost in 
cenovno sprejemljivo mobilnost, dostopno za vse, ob manjši obremenitvi okolja. 

Učinkovita raba naravnih virov je naša neizkoriščena priložnost za finančne prihranke, dvig 
konkurenčnosti gospodarstva, nove poslovne priložnosti in delovna mesta ter za zmanjšanje škodljivih 
vplivov na okolje.  
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Zeleni turizem lahko postane nosilec decentraliziranega razvoja naše države. Ima potencial za ustvarjanje 
kakovostnih lokalnih delovnih mest in dodajanje vrednosti malemu gospodarstvu ter naravni in kulturni 
dediščini. 

Programi zelenega razvojnega preboja so skladni s strateškimi usmeritvami Evropske unije do leta 2020. 
Povezani s komplementarnima področjema socialne države ter gospodarstva, temelječega na znanju in 
inovacijah, vpenjajo zeleni razvoj v celovito vizijo pametnega, trajnostnega in vključujočega razvoja EU. 
 
Slovenija bo imela v obdobju 2014 – 2020 možnost pridobiti več milijard evrov namenskih razvojnih 
sredstev iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. 
Kako jih bomo uporabili, pa bo določila Strategija razvoja Slovenije. Pomembnost tega dokumenta 
kliče po transparentnem in vključujočem procesu priprave ter potrjuje legitimno pravico civilne družbe, da 
od vlade zahteva, da ta sredstva odgovorno nameni za dolgoročno družbeno koristne razvojne programe. 
 
Smo v zgodovinskem trenutku odločitve o usodi Slovenije. Vsi si želimo, da bi stopila na pot preobrazbe 
v napredno in uspešno družbo. Vlada pa to lahko uresniči. Potrebujemo voditelje, ki bodo s strateško 
usmeritvijo v zeleni razvojni preboj pokazali odprtost in dolgoročno pozitivno vizijo. 
 
 
V Ljubljani, 25. oktober 2012  
 
 

Oglejte si navdihujoče izjave nekaterih podpornikov poziva! >>> 

 

Seznam PARTNERJEV POZIVA z logotipi si lahko ogledate tukaj >>>  

 

Orodja za razširjanje in podporo poziva za zeleni razvojni preboj >>> 

 

 

Dodatni viri in medijske objave >>> 

 

 

Pristopna izjava za partnerje kampanje (datoteka .doc) >>> 

 

Poziv je dostopen na spletu: 

 
http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/ 
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Partnerji poziva: 

 
Umanotera 
ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj 
Althea d.o.o., Center Zdravja in Harmonije 
ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. 
Art rebel 9 d.o.o. 
Biogen d.o.o. 
Bisol Group d.o.o. 
BIT-JE Petra Smrtnik s.p. 
Bled froum 
Brez izgovora Slovenija 
CBD gradbeno in poslovno projektiranje d.o.o. 
Center Rinka 
Center za razvoj Litija, d.o.o. 
Cipra Slovenija 
CNVOS 
CŠOD - Center šolskih in obšolskih dejavnosti 
Čebelarska zveza Slovenije 
Davkoplačevalci se ne damo 
Develor d.o.o. 
DOGET d.o.o. 
Društvo Ajda Domžale 
Društvo Ajda Gorenjska 
Društvo Ajda Koroška 
Društvo Dinaricum 
Društvo DONDES  
Društvo Drobnovratnik 
Društvo DROT 
Društvo Duh časa 
Društvo Feniks 
Društvo gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS 
Društvo Matafir 
Društvo moderatorjev Slovenije 
Društvo Mozaik 
Društvo poslovnih žensk FAM 
Društvo RAUM AU 
Društvo Sorško polje 
Društvo ŠKUC 
Društvo Vivamar 
Društvo vodarjev Slovenije (DVS) 
Društvo za biološko dinamično gospodarjenje Pomurje 
Društvo za izobraževanje za samooskrbo s sadjem in zelenjavo Učni sadovnjak 
Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast SONCE 
Društvo za raziskovanje vremena in podnebja 
Društvo za spodbujanje razvoja ekološkega turizma 
Društvo za zaščito živali Ljubljana 
Društvo Zdrava Pot 
Društvo zeliščarjev Pomurje 
Društvo zeliščarjev Velenje 
Eko Humanitatis 
Eko Krog 
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Ekolife Natura d.o.o. 
Ekologi brez meja 
Ekološko društvo BOR 
ENEPRO- institut za energijo in prostor Maribor 
Energetika Vransko d.o.o. 
Enerson d.o.o. 
EUCON d.o.o. 
Focus 
Gajin vrt, Bojca Januš s.p. 
Geosonda - inženiring za obnovljive vire energije d.o.o. 
GFS inštitut 
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo 
Gibanje za družbeno prenovo SINTEZA 
GIZ EkoKrepko 
GNEZDO d.o.o., sonaravna gradnja 
Greenpeace v Sloveniji 
Humanitas 
Humus, d.o.o. 
Informa Echo d.o.o. 
Inovatorski center ASI 
Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) 
Inštitut za politike prostora (IPOP) 
Inštitut za produktivnost d.o.o. 
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) 
Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) 
Inštitut Zelena Direktiva 
INTERSO, Koper 
IPR, Inovativne Poslovne Rešitve, d.o.o. 
ITRES, inštitut za trajnostni razvoj Evrope in sosednjih regij 
Jarina, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o. 
JK Skupina d.o.o. 
Kavihane d.o.o. 
Kooperativa Rog 
Kozjanski park 
Krajinski park Ljubljansko barje 
KTRC Radeče 
KUD France Prešeren 
KUD Mreža 
Kulturno izobraževalno društvo PINA 
Lejca d.o.o. 
Ljubljana forum 
Logo Design 
Lokalna energetska agencija Dolenjske, Posavja in Bele Krajine 
Lokalna energetska agencija Gorenjske 
Lokalna energetska agencija za Pomurje 
LTO Sotočje 
Medium d.o.o. 
Menerga d.o.o. 
Mestna občina Celje 
Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije 
Metta Inštitut za celostni razvoj 
MikroAVTO d.o.o. 
Mizarstvo 5.element d.o.o. 
Mlacom d.o.o. 
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M-LAN d.o.o. 
MOBIN Ljubljana 
Morigenos, društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev 
MP-trans d.o.o. 
Neodvisna lista Naša Lavrica 
Nicha d.o.o. 
Občina Črnomelj 
Občina Dobrna 
Občina Markovci 
Občina Nazarje 
Občina Radeče 
Občina Šentrupert 
Občina Škofja Loka 
Občina Trzin 
Občina Tržič 
Občina Vojnik 
ONEJ-društvo prekmurske pobude 
Plan B za Slovenijo 
Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o. 
Plan-net Solar d.o.o. 
Plesni teater Ljubljana 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC 
Projekt "Ni nam vseeno!" 
PSP d.o.o. energetski pregledi 
Ribiška zveza Slovenije 
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. 
SIQ: Slovenski institut za kakovost in meroslovje 
SIT Otmar Lajh s.p.  
Skupnost občin Slovenije 
Slovenska filantropija 
Slovenska gozdno lesna tehnološka platforma 
Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje 
Slovenski E-forum 
Slovenski gradbeni grozd - GIZ 
Slovensko meteorološko društvo 
Slovensko združenje za trajnostno gradnjo 
Smetumet 
SMISEL, Zavod za ustvarjalno mišljenje in ekologijo duha 
Socialni inkubator 
Societas herpetologica slovenica – društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev 
Sonel, d.o.o. 
Središče Rotunda 
Stičišče NVO osrednje Slovenije - SRCE ME POVEZUJE 
Studio 12 
Studio Kernel d.o.o. 
Svepo d.o.o. 
ŠOU v Ljubljani 
Športni center Bovec 
Študentska organizacija Slovenije 
Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) 
TAM-TAM, d.o.o. 
Tangens, d.o.o. 
Treun Fragrance, d.o.o. 
Turistična zveza Slovenije 
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Turizem Ljubljana 
UMMI - Zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem 
UN Global Compact Slovenia 
Unicommerce d.o.o. 
Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije 

VALTEX & Co. d.o.o. 
VERDEMONT s.p. 

ViaVerde Group 
Vibacom, d.o.o. 
VITRA center za uravnotežen razvoj Cerknica 
Vrt drugače Irena Ašič s.p. 
Zavod Ekologičen 
Zavod Ekovas 
Zavod Kalejdoskop, Ideje za zdravo in barvito življenje 
Zavod Med.Over.Net 
Zavod PIP 
Zavod Rodna Zemlja 
Zavod TC Semto 
Zavod Voluntariat 
Zavod Ypsilon 
Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije 
Združenje Sezam 
Združenje slovenske fotovoltaične industrije 
Združenje ustvarjalnih ljudi na področju kulture 
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine 
Zeleno Pomurje d.o.o. 
ZOOPI Zavod za otrokom in okolju prijazno igro 
Zveza društev upokojencev Slovenije 
Zveza potrošnikov Slovenije 
Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija 
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije 
Živa Center d.o.o. 
 

Na dan 29.01.2013 


