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Sreda, 22.4.2015 

»Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec« 

  

http://www.eko-konferenca.org/program-eko-konference/
Eko%20konferenca%202015


Podelitev priznanj in nagrad sodelujočim v vseslovenskem natečaju Planetu 

Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15, pod častnim pokroviteljstvom 

predsednika Republike 

  

»Planetu Zemlja prijazna občina« 

14.30 – 15.00 

Uradna otvoritev – pogovor s Tomom Križnarjem 

 15.00 – 17.30 

Iz teorije v prakso 

Predavanja z okroglo mizo: 

dr. Marinka Vovk, okoljska svetovalka – Okoljsko raziskovalni zavod 

dr. Sonja Jeram, raziskovalka – Center za zdravstveno ekologijo NIJZ 

Damjan Oražem, direktor – Zavod RS za gozdove 

mag. Miha Tomšič, vodja razvoja na področju gradbene fizike – GI ZRMK 

dr. Darij Krajčič, direktor – Zavod RS za varstvo narave 

Jana Apih, direktorica – Zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace 

 17.30 – 17.45 

Kratek Eko odmor 

 17.45 

Narava – zdravje 

46. sejmu na pot 



 17.50 – 18.45 

Naravne danosti občin 

Občina Bristol, Anglija – zelena prestolnica Evrope 2015 

  

Četrtek, 23.4.2015 

»Moč narave« 

9.00 – 9.45 

Prijave in ogled Eko bazarja 

 9.45 – 10.00 

Uradna eko otvoritev 

 10.00 – 11.00 

Politika svetov 

Njegova ekscelenca Pierre-François Mourier, Veleposlanik Francije v 

Sloveniji 

Jamie Hilton, namestnik Veleposlanice Združenega kraljestva Velike 

Britanije in Severne Irske 

11.00 – 11.15 

Kratek eko odmor 

 11.15 – 13.45 

Podnebne spremembe v svetu 

André Jol, Evropska okoljska agencija (EEA) 



Jean-Pierre Ceron, Svetovna meteorološka organizacija (WMO) 

Ian Roderick, Schumacher Institut 

mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje (ARSO) 

dr. Andreja Sušnik, Center za upravljanje s sušo v JV Evropi (DMCSEE) 

Martina Zupan, Globalno partnerstvo za vodo (GWP) 

 13.45 – 14.15 

Eko pogostitev Radovljice 

 14.15 – 16.15 

Gospodarstva svetov 

Mirko Šprinzer, vodja projekta WCYCLE 

mag. Miha Tomšič, vodja razvoja na področju gradbene fizike – GI ZRMK 

 

Sreda in četrtek, 22. in 23.4.2015 

»Eko bazar« 

Predstavitve sodelujočih na razstavnem prostoru 

 

 

 



GospodarsTVo: Države spoznavajo, da so 

podnebne spremembe realnost  

Pred Svetovnim dnevom Zemlje, 22. aprilom, smo v Delovem studiu gostili 

politike in strokovnjake.  

Borut Tavčar, gospodarstvo, A. O., video  

pon, 20.04.2015, 18:00 

Za podnebni vrh v Parizu decembra letos je dovoljen zmerni optimizem, pred Svetovnim dnevom 

Zemlje menijo klimatologinja Tanja Cegnar, veleposlanik Francije v Sloveniji Pierre-François Mourier 

in evropski poslanec Igor Šoltes v pogovoru z Borutom Tavčarjem. 

Daljši intervju bomo objavili v jutrišnjem tiskanem Delu. 

 

http://www.delo.si/multimedija/video/gospodarstvo_4.html?iskalnik=Borut%20Tav%C4%8Dar
http://www.delo.si/multimedija/video/gospodarstvo_4.html?iskalnik=%20gospodarstvo
http://www.delo.si/multimedija/video/gospodarstvo_4.html?iskalnik=%20A.%20O.
http://www.delo.si/multimedija/video/gospodarstvo_4.html?iskalnik=%20video
https://www.youtube.com/watch?v=qXEplUwaxz8
https://www.youtube.com/watch?v=qXEplUwaxz8


BRISTOL, ZELENA PRESTOLNICA 

EVROPE NA EKO KONFERENCI V 

LJUBLJANI  

 

Bristol je med finalisti letošnjega izbora Zelene prestolnice Evrope, 

prepričljivo zmagal in tako prejel laskav naziv, ki ga podeljuje Evropska 

komisija vsako leto mestu, ki izstopa po svojem okolju prijaznem delovanju. 

Mesto bo s pomočjo Britanskega Veleposlaništva, svojo zeleno vizijo 

predstavil tudi na letošnji Eko konferenci, 22.4.2015. 

V ožjem izboru finalistov je bila tudi Ljubljana. 

Nagrada se podeli mestu, ki prednjači po okoljski prijaznosti mestnega 

življenja. Najprej odbor strokovnjakov oceni mesta glede na 12 okoljskih 

kazalnikov (lokalni prispevek k boju proti globalnim podnebnim 

spremembam, lokalni prevoz, zelena mestna območja s trajnostno rabo 

zemljišč, narava in biotska raznovrstnost, kakovost lokalnega zraka, 

kakovost akustičnega okolja, proizvodnja odpadkov in ravnanje z njimi, 

poraba vode, obdelava odpadne vode, eko-inovacije in trajnostno 

zaposlovanje, sistem lokalnih organov za ravnanje z okoljem, energetska 

učinkovitost), potem pa žirija ovrednoti, v kolikšni meri mesta dosegajo 

visoke okoljske standarde, njihovo zavezanost trajnim in ambicioznim ciljem 

za nadaljnje izboljšanje varstva okolja in trajnostni razvoj ter v kolikšni meri 

lahko ta mesta delujejo kot vzor drugim in spodbujajo najboljše prakse v 

drugih evropskih mestih. 

Žirijo sestavljajo predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta, 

Odbora regij, Evropske agencije za okolje, Lokalnih oblasti za trajnostni 

razvoj (International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI), 

konvencije županov in Evropskega urada za okolje. 

http://www.eko-konferenca.org/bristol-zelena-prestolnica-evrope-na-eko-konferenci-v-ljubljani/
http://www.eko-konferenca.org/bristol-zelena-prestolnica-evrope-na-eko-konferenci-v-ljubljani/
http://www.eko-konferenca.org/bristol-zelena-prestolnica-evrope-na-eko-konferenci-v-ljubljani/
http://www.eko-konferenca.org/program/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/bristol-cycling.jpg


Doslej je nagrado za zeleno prestolnico Evrope prejelo pet mest: Stockholm 

leta 2010, Hamburg leta 2011, Vitoria-Gasteiz leta 2012, Nantes leta 2013 

in København leta 2014. 

Več informacij: 

www.europeangreencapital.eu 

Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward 

Twitter: http://twitter.com/#!/EU_GreenCapital or tweet us @EUgreencapital 

Glej tudi: 

http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm 

 

PODPORNIKI KONFERENCE  

 

Letošnja Eko konferenca, ki bo še posebej bogata tako eminentnih gostov, kot tudi 

strokovnjakov s področja podnebnih sprememb, uživa odlično podporo tujine. 

Tako sta takojšnjo podporo konferenci izrazila Francosko in Britansko 

Veleposlaništvo, med podporniki iz tujine pa so tudi Evropski Zeleni. 

http://www.europeangreencapital.eu/
http://www.facebook.com/EuropeanGreenCapitalAward
http://twitter.com/#!/EU_GreenCapital
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
http://www.eko-konferenca.org/podporniki-konference/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/02/belj.jpg


Konferenco sta prepoznali kot odličen projekt tudi dve slovenski občini in sicer 

občina Radovljica in Mestna občina Maribor, obe trajnostno naravnani in bogati z 

naravnimi viri. 

Tako rekoč od začetka projekta, pa med podporniki konference najdete 

Gospodarsko razstavišče Ljubljana, ki nudi organizatorjem vso potrebno podporo 

in s svojimi bogatimi izkušnjami prispeva k odlični izvedbi tako zahtevnega 

projekta. 

NA KONFERENCI TUDI O ZELENEM 

INVESTICIJSKEM NAČRTU  

 

Evropski poslanec iz vrst Zelenih dr. Igor Šoltes, bo na okrogli mizi, ki bo potekala 

kot napovedni dogodek šeste Eko konference, predstavil svoje videnje zelenega 

investicijskega načrta.  

Govorec je več kot pristojen za diskusijo na to temo, saj je nekdaj vodil Urad za 

javna naročila, in bil pristojen za razvoj sistema javnih naročil in oblikovanje 

standardov za racionalno porabo javnih financ.  

Obeta se nam torej zanimiva debata, ki jo bosta s svojim ne le bogatim, temveč 

tudi kritičnim videnjem razmer, sooblikovala tudi njegova ekscelenca francoski 

veleposlanik v RS Pierre-François Mourier in strokovnjakinja s področja podnebnih 

sprememb, mag. Tanja Cegnar. 

http://www.eko-konferenca.org/na-konferenci-tudi-o-zelenem-investicijskem-nacrtu/
http://www.eko-konferenca.org/na-konferenci-tudi-o-zelenem-investicijskem-nacrtu/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/02/GreensEFAabreviation-en.jpg


PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 

2015  

  

Na letošnji že šesti mednarodni Eko konferenci, ki jo organizira društvo Planet 

Zemlja, bo na svetovni dan Zemlje potekalo omizje, namenjeno lokalnim 

skupnostim. Na tem bo nastopila vrsta eminentnih strokovnjakov, ki sodelujejo z 

društvom v okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja prijazna občina. Tega je 

društvo izvedlo z namenom ocene stanja v lokalnih skupnostih na različnih 

področjih, ki vplivajo na stanje okolja in narave v občinah. Ob tej priložnosti, bo 

društvo razpisalo tudi že šesti vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina 

2015. 

PARIZ 2015 – PRESTOLNICA NOVEGA 

SVETOVNEGA POSKUSA  

 

S ciljem omejitve dviga globalne temperature pod 2 stopinji C v primerjavi s 

predindustrijsko dobo, bo Pariz decembra gostil poskus doseganja novega 

globalnega podnebnega sporazuma. Z namenom odpiranja dilem in iskanja 

odgovorov na spreminjajoče se podnebje, bo ob svetovnem dnevu zemlje, 

22. in 23.4.2015 v Ljubljani potekala šesta mednarodna Eko konferenca v 

http://www.eko-konferenca.org/planetu-zemlja-prijazna-obcina-2015/
http://www.eko-konferenca.org/planetu-zemlja-prijazna-obcina-2015/
http://www.eko-konferenca.org/pariz-2015-prestolnica-novega-svetovnega-poskusa/
http://www.eko-konferenca.org/pariz-2015-prestolnica-novega-svetovnega-poskusa/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/Sejem_Narava_zdravje_2014-115.jpg
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/eifel.jpg


organizaciji društva Planet Zemlja. Častni gost konference bo francoski 

veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Pierre-François Mourier, tudi 

podpisnik skupnega poziva treh ambasad k ukrepanju glede podnebnih 

sprememb. 

V letu 2014 je prišlo v Sloveniji do podpisa poziva Francoskega, Nemškega 

in veleposlaništva Združenega kraljestva k ukrepanju glede podnebnih 

sprememb. Skupno sporočilo veleposlanikov, si lahko preberete na tej 

povezavi. Na Eko konferenci bodo prisotni tudi podpisniki in predstavniki 

podpisnikov poziva. 

NA EKO KONFERENCI TUDI PROJEKT 

WCYCLE  

 

V Mariboru se ustanavlja regijski pilotni Center krožnega gospodarstva za 

ravnanje z odpadki – Wcycle Maribor. Osnovna ideja projekta izhaja iz 

spoznanja, da ima vsak izdelek po izteku svoje življenjske dobe, še vedno 

neko materialno vrednost. Gre za koncept Cradle to Cradle, ki velja za novo 

paradigmo, ki lahko hkrati rešuje gospodarske in okoljske izzive. Pri 

načrtovanju izdelkov oziroma storitev koncept predlaga prenovo načina 

ustvarjanja in se pri tem zgleduje po procesih v naravi. Narava ne pozna 

odpadkov, naravni procesi pa temeljijo na energiji sonca in so prilagojeni 

lokalnim okoljem. Zapiranje snovnih zank omogoči sledenje ključnemu 

vodilu – odpadek je hrana – skupaj z drugimi načeli pa oblikovalce, 

razvojnike in načrtovalce prisili, da drugače začno obravnavati izdelke, 

storitve in nove poslovne modele. 

http://www.ambafrance-si.org/Poziv-veleposlanikov-Francije
http://www.eko-konferenca.org/na-eko-konferenci-tudi-projekt-wcycle/
http://www.eko-konferenca.org/na-eko-konferenci-tudi-projekt-wcycle/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/02/maribor-1165.jpg


Vas zanima kako bo ta ideja zaživela v praksi? Pridružite se nam na šesti 

Eko konferenci, ki bo potekala 22. in 23.4.2015 na Gospodarskem  

TOMO KRIŽNAR NA EKO KONFERENCI  

 

 

Naravnost iz Nubskih gora, bo šesto mednarodno Eko konferenco otvoril 

svetovni popotnik Tomo Križnar. Otvoritev bo potekala v obliki pogovora, ki 

ga bo vodila predsedujoča konferenci, mag. Tanja Cegnar. 

Obeta se nam torej zanimiv uradni začetek konference z gostom, ki je že 

leta 2007 podprl prizadevanjem društva v okviru akcije Zgledi vlečejo. 

Takrat je povedal: 

“Tudi dogajanja v Darfurju so posledica segrevanja ozračja, saj je vode na 

tem področju vse manj. Konflikti med pripadniki različnih narodov pa 

nastajajo prav zaradi tega, ker se ne uspejo dogovoriti o gospodarjenju s 

preostankom tega naravnega bogastva. Zato smo s porabo fosilnih goriv in 

povzročanjem segrevanja ozračja soodgovorni tudi mi v razvitem svetu.” 

S tem se je pridružil tistim slovenskim mnenjskim vodjem in posameznikom, 

ki podpirajo akcijo Zgledi vlečejo in se osebno zavezujejo, da bodo v 

prihodnje pri vseh nakupih pozorni tudi na obremenjevanje okolja. 

http://www.eko-konferenca.org/tomo-kriznar-na-eko-konferenci/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/tomo-kriznar.jpg


Izjavo lahko podpišete tudi vi na spletni strani društva: http://www.planet-

zemlja.org/ostali-projekti/zgledi-vlecejo/. 

Na fotografiji: Slovenski popotnik, publicist, aktivist in poznavalec dogajanj v 

Afriki Tomo Križnar podpisuje izjavo duštva Planet Zemlja (foto: Severina 

Sluga) 

»EKOLOGIJA – ETIKA – EKONOMIJA – 

“3E” izziv na lokalni ravni«  

 

Vse bolj postaja jasno, da so nujne spremembe na lokalnem nivoju, ki lahko 

pripeljejo do globalnih izboljšav. Lokalne skupnosti imajo vrsto možnosti, da 

postanejo okoljsko, socialno in ekonomsko odgovorne. Le etična zaveza k 

dolgoročnim usmeritvam ima pozitivne učinke, zato se je potrebno zelo 

resno vprašati, ali so res izkoriščene vse možnosti, da bi postali bolj 

trajnostno usmerjeni. Pametnejša raba virov  lahko pomaga zmanjšati 

obremenitev okolja in emisije toplogrednih plinov za 80–95 % do leta 2050, 

kar bi koristilo vsem.  Zaradi  manjše odvisnosti od uvoza vedno redkejših 

surovin bi tudi slovensko gospodarstvo lažje obvladovalo rast in 

konkurenčnost. Več lokalne proizvodnje  vrača vložena sredstva, ki 

ostanejo v Sloveniji, povečuje kreativnost in razvoj novih znanj. 

»Eko konferenca je dobra priložnost, da po letu dni pogledamo ključne 

priložnosti, ki so jih lokalne skupnosti izkoristile  za zmanjševanje emisij 

toplogrednih plinov in blaženje podnebnih sprememb,« je povedala dr. 

Marinka Vovk, dr. bioloških znanosti. 

»Javni organi morajo zato voditi prehod v krožno gospodarstvo. Ukrep je 

ključnega pomena na lokalnem in regionalnem nivoju, saj se poleg dostopa 

http://www.eko-konferenca.org/ekologija-etika-ekonomija-3e-izziv-na-lokalni-ravni/
http://www.eko-konferenca.org/ekologija-etika-ekonomija-3e-izziv-na-lokalni-ravni/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/vovk.jpg


do evropskih sredstev odpira možnost sodelovanja v evropskem prostoru, 

kjer že delujejo številne dobre prakse. 3 “E” je vsekakor velik izziv.« 

Izvajanje dr. Vovkove boste lahko spremljali na Eko konferenci v sredo, 

22.4.2015 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču Ljubljana. 

KAKO SE NAJ PRILAGODIMO NA 

PODNEBNE SPREMEMBE?  

 

Predsedujoča konferenci, mag. Tanja Cegnar je na enem izmed 

pogovorov na temo letošnje Eko konference povedala: »Pri pripravi in 

izvedbi Eko konference sodelujem že od vsega začetka in prepričana sem, 

da s svojim konceptom odprtosti za dialog med različnimi deležniki odpira 

prostor in možnosti za izboljšanje okolij, v katerem živimo. Na konferenci se 

tkejo nove vezi in nova poznanstva, ki nam vsem skupaj širijo obzorje in 

vedenje o okoljskih problemih, a tudi priložnostih, ki jih ponuja ohranjena 

narava. Na konferenci so v preteklosti sodelovali znanstveniki, raziskovalci, 

gospodarstveniki, obrtniki, umetniki, uradniki, politiki, predstavniki nevladnih 

organizacij. Govorimo o aktualnih in perečih temah. Tako se v preteklosti 

nismo izognili temam o odpadkih, vodah, prometu, energetiki, kmetijstvu in 

gospodarstvu.« 

Podnebje se tudi v Sloveniji že opazno spreminja in kar kliče po ukrepih za 

prilagajanje na podnebne spremembe. Vas zanima, kaj naj bi sporazum 

prinesel? Kako se bo podnebje v Sloveniji spremenilo do sredine tega 

stoletja in na kaj se moramo pripraviti? Kaj lahko ukrenemo in kakšne 

odgovore nam na to vprašanje ponuja znanost? Pridružite se nam in skupaj 

s predavatelji bomo iskali odgovore na ta in druga vprašanja. 

http://www.eko-konferenca.org/kako-se-naj-prilagodimo-na-podnebne-spremembe/
http://www.eko-konferenca.org/kako-se-naj-prilagodimo-na-podnebne-spremembe/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/cegnar.jpg


PODNEBNA DIPLOMACIJA  

 

Namestnik Britanske veleposlanice v Sloveniji Jamie Hilton bo na letošnji 

Eko konferenci govoril o podnebni diplomaciji ter predstavil pobude in 

kampanije Britanskega Zunanjega ministrstva, ki temeljijo na znanstvenih 

dognanjih in so predvsem namenjene ozaveščanju o nevarnosti podnebnih 

sprememb, hkrti pa pounjajo rešitve za prihodnost.  G. Hilton bo tudi 

predstavil interaktivno spletno orodje Globalni kalkulator, Global Calculator. 

O NARAVNIH DANOSTIH V ČASU 

POMEMBNIH PODNEBNIH SPREMEMB  

http://www.eko-konferenca.org/podnebna-diplomacija/
http://tool.globalcalculator.org/
http://www.eko-konferenca.org/o-naravnih-danostih-v-casu-pomembnih-podnebnih-sprememb/
http://www.eko-konferenca.org/o-naravnih-danostih-v-casu-pomembnih-podnebnih-sprememb/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/james-hilton-Kopija.bmp


 

Na letošnji že šesti mednarodni Eko konferenci, ki se bo v organizaciji 

društva Planet Zemlja tradicionalno odvijala na svetovni dan Zemlje 22. in 

23. aprila na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, bomo predstavili 

strokovne in politične podlage za ukrepanje ter odprli razpravo o vse bolj 

aktualni tematiki podnebnih sprememb na lokalni, regijski in globalni ravni. 

Konferenca bo potekala v duhu priprav na nov globalni sporazum o 

podnebnih spremembah po letu 2020, ki ga bodo svetovni voditelji 

sprejemali decembra letos v Parizu. Zaključke Eko konference, kjer bo 

aktivno sodeloval tudi častni gost dogodka, Njegova ekscelenca Pierre-

François Mourier, veleposlanik Francije v Sloveniji, bo organizator 

posredoval Vladi Republike Slovenije. 

Slovenija se bo v Parizu pridružila stališču skupine držav članic EU pri 

zavzemanju za ambiciozno stališče EU na področju podnebne politike in bo 

po napovedih Ministrstva za okolje decembra v Parizu pozdravila intenzivne 

priprave novega globalnega sporazuma o podnebnih spremembah za 

obdobje po letu 2020. 

V Sloveniji so v letu 2014 Francosko in Nemško veleposlaništvo ter 

Veleposlaništvo  Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

podpisali poziv k ukrepanju glede podnebnih sprememb. Skupno sporočilo 

veleposlanikov bo predstavljeno tudi na Eko konferenci, kjer bodo poleg 

številnih strokovnjakov prisotni tudi podpisniki in predstavniki podpisnikov 

poziva treh veleposlaništev k ukrepanju glede podnebnih sprememb. Poleg 

veleposlanika Francije, bosta na konferenci prisotna tudi Jamie Hilton, 

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/Portrait_mot_de_l_Ambassadeur-2.jpg


namestnik Veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne 

Irske ter dr. Jakob Haselhuber, namestnik vodje Nemške misije ter vodja 

ekonomskega in poslovnega oddelka v Republiki Sloveniji. 

Program konference najdete tudi na tej povezavi. 

Vir fotografije veleposlanika Republike Francije: http://www.ambafrance-

si.org/Nagovor-veleposlanika 

 

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 

2015  

 

Društvo Planet Zemlja na svetovni dan Zemlje že tradicionalno razpisuje 

vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina. Na letošnji že šesti 

mednarodni Eko konferenci, bo to že šesti natečaj, namenjen iskanju slike 

stanja na področju okolja in narave v lokalnih skupnostih. Organizator se je 

zato odločil, da bo tokratni razpis natečaja potekal skozi vrsto nastopov 

strokovnjakov, ki pri natečaju aktivno sodelujejo. 

Ocene stanja v lokalnih skupnostih na različnih področjih, ki vplivajo na 

stanje okolja in narave v občinah, se merijo na področjih ravnanja z 

odpadki, varovanja gozdov, energetske učinkovitosti, sejemske dejavnosti, 

zelenega turizma, hrupnega onesnaževanja, lokalne samooskrbe in 

okoljskega komuniciranja. Natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije. 

Na letošnji Eko konferenci, bodo udeleženci lahko prisluhnili tudi izkušnji 

občine Bristol, ki je prejela naziv Zelena prestolnica Evrope 2015. 

http://www.eko-konferenca.org/program/
http://www.eko-konferenca.org/planetu-zemlja-prijazna-obcina-2015-2/
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PARIZ 2015 – PRESTOLNICA NOVEGA 

SVETOVNEGA POSKUSA  

Pariz bo decembra gostil poskus doseganja novega globalnega 

podnebnega sporazuma. Cilj srečanja bo doseganje soglasja o omejitvi 

http://www.eko-konferenca.org/pariz-2015-prestolnica-novega-svetovnega-poskusa-2/
http://www.eko-konferenca.org/pariz-2015-prestolnica-novega-svetovnega-poskusa-2/
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dviga globalne temperature pod 2 stopinji C v primerjavi s pred-industrijsko 

dobo. 

Z namenom odpiranja sorodnih dilem in iskanja odgovorov na 

spreminjajoče se podnebje, bo ob svetovnem dnevu zemlje, 22. in 

23.4.2015 v Ljubljani potekala šesta mednarodna Eko konferenca v 

organizaciji društva Planet Zemlja. Častni gost konference bo francoski 

veleposlanik v Sloveniji, njegova ekscelenca Pierre-François Mourier, tudi 

podpisnik skupnega poziva treh ambasad v Sloveniji, k ukrepanju glede 

podnebnih sprememb. Gre za podpis poziva Francoskega, Nemškega in 

veleposlaništva Združenega kraljestva k ukrepanju glede podnebnih 

sprememb. Skupno sporočilo veleposlanikov, si lahko preberete na tej 

povezavi. Na Eko konferenci bodo prisotni tudi podpisniki in predstavniki 

podpisnikov poziva. 

Sicer pa Slovenija pozdravlja intenzivne priprave novega globalnega 

sporazuma o podnebnih spremembah za obdobje po letu 2020 in se 

pridružuje stališču skupine EU držav članic na področju podnebne politike. 

Slovenska delegacija, ki jo vodi državna sekretarka na Ministrstvu za okolje 

in prostor mag. Tanja Bogataj, bo tako na podnebni konferenci decembra v 

Parizu, zastopala stališča, ki so dogovorjena v okviru EU. Ta so bila 

sprejeta na Svetu za okolje, 28.11.2014 ter na Svetu za ekonomske in 

finančne zadeve, 7.11.2014. V okviru priprave novega podnebnega 

sporazuma pa bo Slovenija zastopala tudi stališča, ki jih je sprejela vlada in 

junija 2013 tudi Državni zbor. 

http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article//5761/ 

http://www.ambafrance-si.org/Poziv-veleposlanikov-Francije 
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KAJ V GOZDARSTVU NAČRTUJEMO IN 

ZAKAJ TO POČNEMO?  

 

Na šesti Eko konferenci, bo leto dni po žledolomu, ki je prizadel večino 

Slovenije, direktor Zavoda RS za gozdove, Damijan Oražem, na poljuden 

način prikazal zgodovinsko nujnost načrtovanja gozdnih donosov glede na 

že pozabljeno večstoletno katastrofalno stanje gozdov pri nas. Osrednji 

poudarek razprave bo na sodobnem načrtnem delu v gozdovih za 

zagotavljanje trajnosti in soobstoju proizvodnih, socialnih in ekoloških 

funkcij gozda. Izpostavljeno pa bo tudi vprašanje o tem, ali bi lahko 

gozdarsko načrtovanje nadomestili s kakšnim drugačnim razmislekom o 

našem največjem obnovljivem viru. 

 

INOVATORKA NA PODROČJU WASTE 

MANAGEMENTA  

 

Dr. Marinka Vovk, dr. bioloških znanosti je leta 2009 ustanovila REUSE 

center, ki je v evropskem merilu Slovenijo dvignil med uspešne in trajnostno 

usmerjene države z zaščiteno blagovno znamko Center ponovne uporabe v 

mednarodnem članstvu. Gre za osebo, ki je s svojim praktičnim delom in 

vzpostavitvijo prvega Centra ponovne uporabe v Sloveniji, ki deluje v 

Rogaški Slatini dokazala, da je s konceptom C2C mogoče razviti nova 

delovna mesta in zmanjšati količino odloženih odpadkov ob hkratnem 

http://www.eko-konferenca.org/kaj-v-gozdarstvu-nacrtujemo-in-zakaj-to-pocnemo/
http://www.eko-konferenca.org/kaj-v-gozdarstvu-nacrtujemo-in-zakaj-to-pocnemo/
http://www.eko-konferenca.org/inovatorka-na-podrocju-waste-managementa/
http://www.eko-konferenca.org/inovatorka-na-podrocju-waste-managementa/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/orazem.jpg
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reševanju socialnih problemov, kot so brezposelnost težje zaposljivih in 

zmanjševanje revščine. Na konferenci bo nagovorila zbrane v sredo, 

22.4.2015. 

Dr. Marinka Vovk je nagrajenka na mednarodnem sejmu ženskih inovacij v 

Seulu v Južni Koreji 2009, kjer je prejela bronasto medaljo za inovacijo 

»Minimizacija odpadkov«. Je inovatorka in ima več patentov, od najbolj 

vidnih pa je patent Mobilna aplikacija 3R kot najpodjetniška eko ideja leta 

2013. 

 

ENERGETSKA IZKAZNICA ZA JAVNE 

STAVBE  

 

Javni akterji morajo tudi na lokalni ravni izvajati ukrepe učinkovite rabe 

energije v stavbnem sektorju. Kakšne so možne oblike financiranja teh 

ukrepov in kakšna je tu vloga energetske izkaznice? O tem bo v sredo, 

22.4.2015 na konferenci govoril vodja razvoja na področju gradbene fizike – 

GI ZRMK, mag. Miha Tomšič. 

http://www.eko-konferenca.org/energetska-izkaznica-za-javne-stavbe/
http://www.eko-konferenca.org/energetska-izkaznica-za-javne-stavbe/
http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/03/Miha_Tomšič_foto.jpg


Mag. Miha Tomšič, pomočnik vodje Centra za bivalno okolje, gradbeno 

fiziko in energijo ter član Upravnega odbora ZRMK d.d.. 

Mag. Tomšič je predavatelj in član ocenjevalne komisije na usposabljanjih 

za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic in na 

usposabljanjih za člane svetovalne mreže ENSVET, pa tudi član 

ocenjevalne komisije za Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) in DGNB 

konzultant, zaposlen na Gradbenem inštitutu ZRMK. 

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V PARIZU  

 

Skupina Zelenih / ESZ v Evropskem parlamentu je izrazila razočaranje nad 

predlogom, ki še naprej podpira energetske vire iz preteklosti, ki so dragi, nevarni 

in zelo škodljivi za okolje in predvsem za podnebje. Plin iz skrilavca, zemeljski 

plin, sežigalnice odpadkov in jedrski lobiji so najverjetnejši zmagovalci Energetske 

unije: ostalo ni nič�več�kot prazna retorika o obnovljivih virih energije. Delovni 

načrt Komisije pa nam je dal jasno vedeti, kdo so pravi zmagovalci in kdo 

poraženci. Julija lani je predsednik Komisije Juncker v Evropskem parlamentu 

dejal, da želi postati EU številka ena v svetovnem merilu, kar se tiče obnovljivih 

virov energije, a le nekaj mesecev kasneje smo spoznali, kakšna je resnica: 

obnovljivi viri energije so 14. od 15-ih prioritet akcijskega načrta. 

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/soltes.jpg


V letu, ko je pred nami podnebni vrh v Parizu, t. i.  COP 21, so takšni predlogi 

izjemno zaskrbljujoči. EU očitno ne bo mogla voditi pogajalskega procesa, če noče 

poseči po inovativnih rešitvah, ki so v skladu z izzivi današnjega sveta: skrajni 

primeri onesnaženja zraka v evropskih mestih, tveganja in nevarnosti, povezana s 

črpanjem nafte, vse večje pomanjkanje naravnih virov, nestanovitnost cen nafte in 

ogromne količine denarja, porabljenega za uvoz fosilnih goriv iz nestabilnih dežel, 

ko bi vendarle ta sredstva lahko investirali v obnovljive vire v Evropi. S tem pa bi 

srednjeročno in dolgoročno ne le pozitivno vplivali na podnebne spremembe 

temveč bi lahko ustvarili na tisoče lokalnih zelenih delovnih mest. 

Zapisal dr. Igor Šoltes, Evropski poslanec Skupine Zelenih, ESZ, ki bo danes 

sodeloval na okrogli mizi s predsedujočo Eko konferenci mag. Tanjo Cegnar in 

francoskim veleposlanikom, Pierrom-Françoisom Mourierom. 

 

WCYCLE MARIBOR  

 

Mesto Maribor kot urbano središče razvija nov koncept ravnanja z odpadki na 

temelju politike krožnega gospodarjenja kot pojma materialnega in energetskega 

gospodarstva uporabe predelanih odpadkov kot novih virov – Wcycle Maribor. 

Razlogi uvajanja novega koncepta so zmanjševanje obremenjevanja okolja, 

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/Slika-1.jpg


zmanjšanje rabe naravnih virov, zmanjšanje izgube materialov, ustvarjanje novih 

zelenih delovnih mest, ustvarjanje dodane vednosti in dvig gospodarske rasti. 

Rast odpadkov nastalih v Evropi, zlasti v urbanih območjih, kjer se pričakuje, da bo 

živelo skoraj 70% svetovnega prebivalstva do leta 2050, predstavlja strošek za 

družbo in obremenjuje okolje. O odpadkih se tradicionalno mislil, da nimajo 

vrednosti in lokalne oblasti ter podjetja trošijo precejšnjo količino denarja za 

upravljanje z odpadki po verigi navzdol, tj. za zbiranje odpadkov in njihovo končno 

odstranitev brez ustrezne obravnave o ukrepih za varčevanje z viri. Spreminjanje 

odpadkov v dragocen vir je eden od temeljev novega evropskega pristopa za 

učinkovitost virov. Strokovne študije kažejo, da imamo z ozko predelavo samo 

določenih odpadkov po določeni tehnologiji omejene možnosti stopnje njihove 

predelave v nove uporabne materiale, omejen obseg možnosti izvajanja storitev ter 

dosegamo nižjo dodano vrednost in nižji dobiček iz poslovanja. Nasprotno 

kombinirana predelava odpadkov iz različnih področij njihovega nastajanja z 

kombiniranjem različnih postopkov njihove predelave daje največjo možno stopnjo 

njihove predelave v nove uporabne materiale, maksimalni obseg možnosti izvajanja 

storitev, velike razvojne možnosti ter doseganje višje dodane vrednosti in višjega 

dobička iz poslovanja. 

Zasnova projekta Wcycle Maribor temelji na izhodišču, da je na področju urbanega 

okolja mesta vsako od podjetij v pretežno večinski občinski lasti, ki izvaja za 

občane mesta določeno javno storitev, zadolženo za ravnanje z odpadki iz 

določenih področij njihovega nastajanja na obravnavanem urbanem območju, 

medsebojno sodelovanje omenjenih načeloma javnih podjetij v postopkih predelave 

odpadkov iz različnih področij njihovega nastajanja pa ima cilj samozadostno 

proizvesti čim več novih surovin, materialov in zemljin za ponovno uporabo na 

obravnavanem urbanem območju, ter zmanjšanje količine odpadkov za potrebno 

odstranitev na minimum. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem občinskih podjetij 

na področju ravnanj z odpadki iz obravnavanega urbanega območja ter povečanjem 

obsega izvajanja tržnih dejavnosti omenjenih družb, bodo ob najmanj 

nespremenjenih cenah ustvarjeni pogoji za izvajanje kvalitetnejših storitev javnih 

služb za občane, kar bo izboljšalo pogoje kvalitete njihovega bivanja in življenja na 

urbanem območju nasploh. 



Cilj projekta Wcycle Maribor je ob navedenem razvijati tudi lastne tehnologije 

predelav odpadkov v odvisnosti od izhodišč in danih možnosti urbanega področja, 

izvajati lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju dela, proizvajati 

določene povezovalne prototipne komponente višjih tehnologij za delovanje lastnih 

razvitih postopkov, končno pa razviti in uporabljati tudi lastno integrirano IT 

orodje za potrebno informiranje, nadzor delovanja vseh povezovalnih procesov, ter 

ugotavljanje in odpravljanje neučinkovitosti in nepravilnosti. 

Zapisal: Mirko ŠPRINZER 

 

ZAČENJA SE ŠESTA EKO 

KONFERENCA  

 

Danes se na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, ob 14.30 s pogovorom s 

svetovnim popotnikom, humanitarcem in novinarjem Tomom Križnarjem začenja 

šesta mednarodna Eko konferenca. Gre za projekt, ki ga društvo Planet Zemlja 

izvaja s pomočjo vrste domačih in tujih strokovnjakov, s ciljem ozaveščati o 

pomenu povezanosti ekologije in ekonomije. 

 

BISTVO EKOLOGIJE JE SKRB ZA 

ČLOVEKA  

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/02/logotip_EkoKonferenca.png


 

Tomo Križnar, humanitarni delavec, novinar in popotnik je otvoril letošnjo Eko 

konferenco z mislijo in pozivom: “Poslušajmo tiste, ki so še živi!” 

Opozoril je na zaskrbljujoče razmere v Afriki in na številne napačne percepcije in 

odločitve, ki jih v tej zvezi sprejemamo v Evropi. 

Konferenca se nadaljuje z govorci, strokovnjaki, sodelujočimi v vseslovenskem 

natečaju Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga od leta 2010 organizira društvo 

Planet Zemlja. 

 

POLITIKA SVETOV  

 

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/tomo-kriznar.jpg
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V letu 2014 je prišlo v Sloveniji do podpisa poziva Francoskega, Nemškega in 

veleposlaništva Združenega kraljestva k ukrepanju glede podnebnih sprememb. 

Danes so na Eko konferenci, predstavniki vseh treh veleposlaništev, predstavili 

prizadevanja teh držav in cilje, ki jih bodo zastopali tudi decembra v Parizu, kjer 

bodo voditelji držav, poskušali doseči nov globalni podnebni sporazum.   

Jamie Hilton, namestnik Veleposlanice Združenega kraljestva Velike Britanije 

in Severne Irske je svoj nagovor v panelu Politika svetov, začel s 

preprosto ugotovitvijo, da več ko o tem govorimo, bolj se ozavešča o nevarnosti 

podnebnih sprememb in s tem se lažje išče rešitve. Povedal je, da naše odločitve 

vplivajo na trajnostni razvoj in zato so v Angliji razvili Globalni kalkulator – 

orodje, ki pokaže, kako vplivamo na okolje in kako lahko naš vpliv na okolje 

zmanjšamo. S pomočjo tega orodja, ki kaže, kako organizacije in podjetja vplivajo 

na okolje, računa stroške tega, omogoča primerjave,… Orodje ni za to, da nam 

pokaže, kaj moramo narediti, temveč kako naše odločitve vplivajo na okolje. “Na 

odločitve bi morali vplivati tudi z mnenji lokalnih skupnosti,” je povedal prvi 

govorec drugega dne Eko konference. 

Anne Durufle, Director of French Institute in Slovenia  (The Embassy of 

France to Slovenia) je pozdravila pobudo društva Planet Zemlja, ki je s 

konferenco odprl diskusijo, ki bo pripomogla k ustvarjanju slike o tem, kaj lahko 

pričakujemo decembra v Parizu. “Izobraževanje je pomemben del ozaveščanja, 

prav tako takšne konference in diskusije. Eno takih bomo poskušali organizirati 6. 

junija v Ljubljani, decembra v Parizu (t.i. COP) pa najti rešitev za zmanjšanje 

podnebnih sprememb.” 

Jakob Haselhuber, DCM, German Embassy je poudaril pomen proizvodnje in 

rabe energije. “Nemčija se je po Fukushimi odpovedala jedrski energiji, ki lahko 

povzroča težave. Zdaj promoviramo obnovljive vire energije. Slovenija je zelo čista 

država, Slovenci pa ste zelo ekološko ozaveščeni,” je povedal govorec in poudaril, 

da je jedrska energija ena najvarnejših na svetu. 

Počasi se izteka drugi panel Podnebne spremembe v svetu, o katerem boste lahko 

brali v nadaljevanju. 

 



PODNEBNE SPREMEMBE V SVETU  

 

V drugem delu drugega dne konference, je Martina Zupan, Globalno 

partnerstvo za vodo (GWP) povedala, da je dajejo poudarek na trajnostnem 

upravljanju z vodo, saj voda predstavlja pomemben del človeka: “Vode ne moremo 

proizvajati, zato ji moramo posvečati dodatno pozornost. Potrebno je prisluhniti 

tako strokovnjakom kot tudi lokalni skupnosti, ki jo je potrebno vključevati v 

projekte. Nujno je trajnostno upravljanje na nacionalnem, regionalnem in lokalnem 

nivoju in Vlada mora prva spregovoriti o tem, spodbujati projekte in vključiti 

lokalno prebivalstvo.” 

André Jol, Evropska okoljska agencija (EEA) je povedal, da je njihovo delo 

usmerjeno v odločevalce, pri tem pa sodelujejo in se povezujejo z državami in 

vladami v Evropi. “Mnenje med strokovnjaki je, da bodo spremembe le še slabše in 

hujše, vendar se jih da še vedno popraviti. Naša agencija piše poročila o vodnih 

virih, transportu, podnebnih spremembah in ugotavljamo, da vedno več držav 

pripravlja načrte za trajnostno upravljanje z energijskimi viri. EEA nudi tudi pomoč 

vladam pri načrtovanju strategij in opažamo, da se za to vedno bolj zanimajo tudi 

mesta, ki želijo pospešiti okolju prijazen razvoj (s poudarkom na infrastrukturi).” 

Jean-Pierre Ceron, Svetovna meteorološka organizacija (WMO) pripravlja 

klimatske napovedi (sezonske in letne), ki: “jih je potrebno upoštevati, saj dajejo 

veliko informacij tako strokovnjakom kot vsakemu posamezniku. Sezonska 

klimatska napoved kaže lastnosti podnebja in vplive na socio-ekonomske 

dejavnike. Potrebujemo močno sodelovanje med dobavitelji in interesnimi 

skupinami. T.i. Climate risk management je povezan s spremembami.” Govorec je 

povedal, da podnebne spremembe povzročajo tveganja v zdravstvu, kmetijstvu, 

http://www.eko-konferenca.org/wp-content/uploads/2015/04/jean-pierre.jpg


energiji, hidrologiji in nevladnih organizacijah. “Za nadaljnji razvoj potrebujemo 

znanje o klimatskih spremembah in uporabi sezonskih napovedi,” je zaključil 

govorec, ki je na Eko konferenco prišel na povabilo Francoskega veleposlaništva iz 

Pariza. 

 

BRISTOL, PRIMER DOBRE, ZELENE 

PRAKSE  

 

Ian Roderick, Schumacher Institut: “Zavedamo se, da se klimatske spremembe 

dogajajo in povzročajo različna tveganja ter da moramo ukrepati. Na uporabo 

fosilnih goriv ne moremo vplivati, zato se moramo pripraviti na spremembe. Ljudje 

smo prepričani, da bo za okolje poskrbela vlada, a običajno je takrat prepozno za 

ukrepe.” Bristol Green Capital 2015: v Bristolu so se trudili spodbujati trajnostni 

razvoj, da bi postal zelena prestolnica. Imajo t.i. zeleno identiteto in zavedajo se kaj 

je vzrok podnebnih sprememb. Nekaj izmed teh vzrokov: tehnologija, globalizacija 

(industrializacija, kulturne spremembe), posledice človeških aktivnosti. Lotili so se 

tudi Program P4C (pripravljeni na spremembe), saj želijo biti pripravljeni na 

podnebne spremembe ter se jim prilagoditi. V sklopu programa so izvedli različne 

delavnice (na teme zdravstveni sistemi, podnebne spremembe, zaposlenost..) in 

konference (na teme prihodnost ljudi-migracije, prihodnost služb..). 

mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje (ARSO) je povedala, da se na 

ARSO ukvarja z vprašanjem, koliko se bo segrela Slovenija do sredine tega 

stoletja. “Na tako majhnem ozemlju se nahajajo 3 različni tipi podnebja, kar 
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predstavlja velik izziv slovenskim klimatologom. Vsako podnebje namreč drugače 

reagira na določene spremembe. Najbolj jasna sprememba je povišanje temperature 

in največje spremembe so se pojavile na zahodni strani države. “Potrebno je razviti 

strategije za 3 regije, in ne eno samo za celotno Slovenijo, spremembe pa so 

potrebne takoj,” je povedala mag. Dolinar in dodala: “Na zahodni strani 

pričakujemo pozimi več dežja, medtem ko pričakujemo na jugu Slovenije poleti 

manj dežja. Poplave bodo nastajale bolj pogosto (še posebej na zahodni strani), 

izboljšale se bodo možnosti za pojav neviht.” 

dr. Andreja Sušnik, Center za upravljanje s sušo v JV Evropi (DMCSEE) je 

povedala, da južna in centralna Evropa postajata vse bolj suhi, suša pa pomembno 

vpliva na kmetijstvo, pitno vodo, elektriko, in transport. “Potrebno je ozaveščanje o 

sušah, ki se med seboj razlikujejo,” je povedala Sušnikova, ki je nakazala željo po 

povezovanju z drugimi organizacijami, da bi lahko čim bolj uspešno izvajali 

projekte. 

 

WCYCLE  

 

Na sklepnem delu konference je Mirko Šprinzer, vodja projekta WCYCLE 

povedal, da gre za Strateški razvojni koncept mesta Maribor. To urbano mesto se 

namreč ukvarja z obravnavo nastalih odpadkov, kjer sodelujejo s podjetji, ki se 

ukvarjajo z infrastrukturo, komunalo, gradbeništvom, kmetijstvom…pri tem pa 

spodbujajo sodelovanje lokalne skupnosti. Mesto namreč nima odlagališča za 

odpadke, zato želijo vse nastale odpadke uporabiti. “Gre za energetsko izrabo 
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ostankov in ne sežiganje, gre za recikliranje ostankov. V Mariboru namreč ni 

surovinskega vira in mesto mora vse kupiti,” je povedal govorec in dodal: “Pri tem 

projektu gre za krožno gospodarstvo: biološki materiali krožijo tako, da se vračajo 

v zemljo, medtem ko tehnični predmeti ne sodijo v zemljo. Takega modela še ni na 

svetu.” 

Kot zadnji govorec nam je mag. Miha Tomšič, vodja razvoja na področju 

gradbene fizike – GI ZRMK predstavil sliko stanja o tem, koliko pravzaprav 

zares vemo o varovanju okolja ter koliko verjamemo strokovnjakom. “Stvari so iz 

dneva v dan bolj večplastne in vse preveč je informacij na spletu. Vsak dan izvemo 

nekaj novega, s tem pa mislimo, da je tudi inovativno, vendar je le-to ni nujno tudi 

dobro/kvalitetno.” Spremljanje učinkov je ena pomembnih komponent pri gradnji. 

Poudarek je na gradbenih materialih, vgradnji pohištva, biogene poškodbe in 

kontroli kakovosti. “Pri nakupih moramo biti pozorni, saj ekološko ne pomeni da je 

naravno. Kljub kopici novih sistemov in tehnologij, ne smemo nikoli pozabiti na 

prejšnje sisteme. Tam se običajno skriva veliko modrosti.” 

 

SLOVENIJA JE PRIMERNA LE ZA TRAJNOSTNI 
RAZVOJ 

 

Slovenija ima čudovito naravo. Je izjemno biotsko pestra in ima enega najvišjih 

odstotkov pokritosti ozemlja z omrežjem Natura 2000. Strategija razvoja v 

Sloveniji predvideva trajnostni razvoj. 
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Si pod temi stavki vsi predstavljamo enako? Težko bi rekli. Smo se v Sloveniji za 

to, kar trdimo v prejšnjih stavkih pripravljeni  čemu prilagoditi, poiskati kakšne 

druge, neustaljene poti, stremeti k takšnim posegom v naravi ali se jim sploh 

odpovedati, če sta na tehtnici ozek interes ali interes kapitala nasproti 

ireverzibilnim posegom v naravi? 

Na Zavodu RS za varstvo narave se večkrat počutimo kot, da se moramo 

zagovarjati za to, da v Sloveniji živijo nekatere redke, ogrožene, edinstvene 

rastlinske in živalske vrste. Človek, da je prvi, slišimo. A človek je prvi predvsem v 

tem, da je od ohranjene narave, ki še lahko opravlja vse svoje funkcije, življenjsko 

odvisen. Človek za svoj obstoj potrebuje vodo, hrano, zrak in prostor. Narava pa za 

izpolnjevanje teh osnovnih človekovih potreb potrebuje vse tiste hrošče, črve, 

mikroorganizme, tudi nelepe metulje in trave pa močvirja in mejice med polji. 

Skrb za Slovensko naravo ne more biti na plečih redkih strokovnjakov, ki so 

zavezani ohranjanju narave. Je odgovornost vseh nas  in je najzanesljivejša naložba 

v prihodnost. Če imamo slab odnos do narave, če je naravo dojemamo kot 

sovražnico, mora biti s takim narodom, z odnosi v družbi, nekaj hudo narobe. Čas 

je, da razmere skupaj spremenimo. 

 

UTRINKI IN ODMEVI EKO 
KONFERENCE 2015 
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Vsem sodelujočim pri letošnji Eko konferenci, se iskreno zahvaljujemo. 

Posebna zahvala gre mag. Tanji Cegnar, predsedujoči Eko konferenci. 

Zahvala gre vsem podpornikom projekta, še posebej Veleposlaništvu 

Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Veleposlaništvu 

Francije, Zelenim Evrope, Energetiki Maribor, Stanovanjskemu skladu RS, 

Nigradu, Občini Radovljica, Makomu, ZRC SAZU, agenciji Odmev in 

Gospodarskemu razstavišču Ljubljana. 

Prispevki govorcev bodo v prihodnjih dneh objavljeni na uradni strani 

projekta, zapisnik pa posredovan v Urad predsednika Vlade RS. 

Fotografije z letošnje Eko konference, si lahko ogledate na FB strani Eko 

konferenca. 

 


