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GRADIVO ZA UDELEŽENCE
Javna predstavitev osnutka Nacionalnega programa
varstva okolja, 2. september 2004
Ključna izhodišča in cilji osnutka okoljskega dela
Strategije razvoja Slovenije
Okoljski del osnutka Strategije razvoja Slovenije obravnava sestavine okolja kot
razvojno-varovalni dejavnik gospodarskega razvoja in pomembno polje širše
pojmovane kakovosti življenja. Paradigma trajnostnosti, sonaravnosti, zasnovana na
okoljski etiki predstavlja naravoslovno in hkrati etično podstat za opredeljevanje
strateških in operativnih ciljev strategije. Zaradi številnih starih okoljskih bremen je
predvideno pospešeno, a žariščno zasnovano reševanje obstoječih in pričakovanih
okoljskih problemov v začetnem obdobju (do leta 2010) šibke, in v drugem obdobju
okrepljene trajnostnosti. Sodimo, da bo strategija okoljsko in razvojno optimalna in
uresničljiva le v primeru sicer načrtovanega družbenega soglasja.
Osrednja trajnostno sonaravna izhodišča okoljskega dela Strategije razvoja Slovenije
so naslednja:
1. uvajanje načela uravnoteženosti, torej enakovrednejše obravnave okoljske
sestavine blaginje, v primerjavi s tradicionalnima poljema blaginje ekonomsko in socialno blaginjo. V prvem obdobju naj bi prišlo do razvojnovarovalnega ravnovesja, torej do sicer omejene možnosti zamenjave
naravnega, okoljskega kapitala z ustvarjenim, humanim;
2. doslednejše vgrajevanje načela trajnostnosti v druga polja strategije in
sektorske politike kot predpogoja za uresničitev okoljskih ciljev strategije;
3. upoštevanje okoljske globalizacije in s tem povezane planetarne okoljske
solidarnosti, ki tudi Sloveniji prinaša nalogo aktivnega sodelovanja pri
mednarodnih okoljskih akcijah: udejanjanje Kjotskega sporazuma, omrežje
Natura 2000, zmanjševanje učinkov kislih padavin in drugih oblik čezmejnega
sodelovanja.
Navedena ključna izhodišča naj bi bila udejanjena z doseganjem naslednjih strateških
okoljskih ciljev:
1.
2.
3.
4.
5.

dobro stanje vodnih virov,
sonaravno gospodarjenje z odpadki,
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov,
umiritev pritiskov na okolje,
okrepljena vloga kmetijstva in gozdarstva pri trajnostnem ravnanju z
naravnimi viri,
6. ohranjanje biotske in pokrajinske raznovrstnosti,

7. zmanjšanje degradacije okolja v najbolj ogroženih območjih,
8. pospešena integracija okoljevarstvenih načel v sektorske politike in
potrošniške vzorce.
V dosedanji pripravi in javni razpravi o osnutku med t.i. vladno in civilno sfero na
okoljskem polju ni bilo izstopajočih razlik, ki pa se (razumljivo) pojavljajo pri poteh,
torej ukrepih za njihovo udejanjanje.
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