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POVZETEK

Diplomsko delo obravnava posledice hitrih tehnoloških sprememb, povečano mobilnost 
proizvodnih virov in naraščajoče strukturne probleme industrializiranih ekonomij, ki 
močno vplivajo na okolje. Trajnostni razvoj lahko vzpostavimo s pomočjo mednarodne 
liberalizirane trgovine, vendar ob spoštovanju mednarodno veljavnih pravil, ki so 
sprejeta na multilateralnih pogajanjih. Vse večja kriza neobnovljivih virov energije, skrb 
za ohranitev ekosistemov in človeku vrednega okolja zahtevajo takojšnje sistematično 
in globalno reševanje stisk. Evropska unija je pobudnica in pomembna nosilka vrste 
trajnostnih programov, saj sodeluje z najpomembnejšimi svetovnimi inštitucijami. 
Slovenija je pred izzivom časa in bo morala aktivirati vse svoje razpoložljive vire, da bo 
gospodarsko in trajnostno uspešna. 

Ključne besede: trajnostni razvoj, mednarodna trgovina, liberalizacija mednarodne 
trgovine, okolje, globalizacija, fosilna goriva, obnovljivi viri, konkurenčnost, zgodovinska 
preobrazba

ABSTRACT

In this diploma paper are discussed the consequences of rapid technological changes, 
the increasing mobility of productive resources, and the growing structural problems of 
industrial economies which influence the environment. Sustainable development can 
be forced by the liberalization of international trade, but the trading rules negotiated 
multilaterally have to be respected. The growing threat of the fossil fuels, great concerns 
about the eco-systems and human health,  demand an immediate worldwide and 
systematic problem solving. The EU is the initiator and an important actor concerning 
the implementation of sustainable programmes, and cooperation with most important 
institutions round the world. Slovenia is to accept this challenge for an economic and 
sustainable growth by mobilizing all its available resources.

Key words: sustainable development, international trade, international trade liberalization, 
environment, globalization, fossil fuels, renewable  resources, competitiveness, historic 
reinvention

UDK 339.923:504.06 (043.2)

ii



1 Uvod
2 Opredelitev trajnostnega razvoja v EU in globalno

2.1 Mednarodna trgovina in okolje
2.1.1  Liberalizacija mednarodne trgovine in globalizacija
2.1.2  Najpomembnejši škodljivi vplivi na okolje
2.1.3  Pozitivni vplivi za ohranjanje okolja

2.2 Multilateralni trgovinski sporazumi v odnosu do okolja
2.2.1  Svetovna trgovinska organizacija in njena vloga 
2.2.2  Pogajanja in sprejeti sporazumi od 1970 do 1993

2.3 Komisija za trgovino in okolje (CTE)
3 Multinacionalna podjetja vs. trajnostni razvoj

3.1 Multinacionalna podjetja – vloga, delovanje in njihova moč 
3.2 Razvojni načrti kluba razvitih

4 EU v odnosu do STO in OECD 
4.1 Najmočnejša trgovinska akterja – STO in OECD
4.2 EU in nove pridružene članice – implementacija trajnostnega razvoja 
4.3 Reševanje težav 

4.3.1  Okolje 2010 – naša prihodnost v naših rokah 
4.3.2  Evropske sanje 

4.4 Scenarij do leta 2050 
4.4.1  Era nafte, Hubbertova krivulja in era po nafti 
4.4.2  Tradicionalizem in futurizem 

5 Slovenija: ekološko odgovorna ali trajnostna? 
5.1 Slovensko trajnostno gospodarstvo – konkurenčna prednost 
5.2 Aktivna vs. pasivna vloga akterjev v procesu harmonizacije, ekologije 
in gospodarske rasti 
5.3 Liberalizirana mednarodna trgovina je inovativna rešitev za trajnostni 
razvoj

6 Sklep
Literatura in viri 
Priloge 

VSEBINA

1
5

6
10

11
15

18
18
19
21

22

22
23
27

27

30
33
34
37
38
38
47

52
53

55

57
60
62

65

iii



PONAZORILA

Slika 2.1 Ugodni vplivi na okolje zaradi odstranitev trgovinskih ovir 
Slika 3.1 Analiza življenjskih ciklov izdelka 
Slika 4.1 Piramida indikatorjev trajnostnega razvoja 
Slika 4.2 Dimenzijsko razširjena integracija indikatorjev trajnostnega razvoja 
Slika 4.3 Proizvodnja surove nafte po Hubbertovem vrhu 
Slika 4.4 Hubbertova krivulja in prognoza proizvodnje nafte 2000-2050
Slika 4.5 Rekorderka ZDA v izpustih CO2 v letu 1996
Slika 4.6 Preteče nevarnosti po kontinentih v naslednjih 50-ih letih

Tabela 4.1 Tematsko razširjena integracija indikatorjev trajnostnega razvoja

16

26
31
32

40
40

43
50

33

iv



KRAJŠAVE
 
BDP    bruto domači proizvod 
CTE   Komisija za trgovino in okolje pri STO 
  (Committee on Trade and Environment)
DESA  Oddelek za ekonomske in socialne zadeve pri ZN
   (UN Department of Economic and Social Affairs)
DG  Generalni direktorat (Directorate General)
DvR   dežele v razvoju (developing countries)
EC  Evropska komisija (European Commission)
EEA   Evropsko gospodarsko območje (European Economic Area)
EEA   Evropska agencija za okolje (European Environment Agency)
EFTA   Evropsko prostotrgovinsko združenje (European Free Trade Association)
ERA  Evropsko raziskovalno območje (European Research Area)
EU   Evropska unija – Unija (okr.)
EU-15   Evropska unija pred širitvijo 1. maja 2004
EU-25   Evropska unija 25. držav članic po 1. maju 2004 (današnje stanje)
EUROSTAT Statistični urad EU (Evropske komisije)
EF   Ekološki odtis (Ecological Footprint)
GATS  Splošni sporazum o trgovini storitev
  (General Agreement on Trade and Services)
GM  gensko modificiran (gensko spremenjen organizem)
ICJ  Mednarodno sodišče za pravice (International Court of Justice)
ICEAC Mednarodno sodišče za okoljsko arbitražo in spravo
  (International Court of Environmental Arbitration and Conciliation)
ILC  Mednarodna zakonodajna komisija pri ZN
  (United Nations International Law Commision)
ILO  Mednarodna delavska organizacija (Internatinal Labour Organization)
IMF  Mednarodni denarni sklad (International Monetary Found)
MA   Ocena ob prelomu tisočletja (Millennium Assessment)
MEA  Multilateralni sporazum o okolju (Multilateral Environmental   
  Agreement)   
MNC   multinacionalna korporacija (Multinational Corporation)
NGO  Nevladna organizacija (Non-Governmental Organization)
OECD  Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (Organization for  
  Economic Cooperation and Development)

v



PCA  Stalno sodišče za arbitražo (The Permanent Court of Arbitration)
PRELUDE  Perspektivna okoljska analiza razvoja rabe zemlje v Evropi 
   (PRospektive Enviromental analysis of Land Use Development in   
  Europe)  
RFS   Standard o obnovljivih pogonskih gorivih (Renewable Fuels Standard)
R & R  Raziskave in razvoj (Research and Development)
SDI   Indikatorji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Indicators)
TRIPS  Trgovinski aspekti pravic o intelektualnih storitvah
  (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights)
UMAR  Urad za makroekonomsko analizo in razvoj 
UMANOTERA Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
  (The Slovenian Foundation for Sustainable Development)
UNCED  Konferenca ZN za okolje in razvoj (United Nations Conference on 
           Environment and Development)
UNFCCC  Okvirna konvencija ZN za klimatske spremembe 
  (United Nations Framework Convention on Climate Change)
WSSD  Vrh za trajnostni razvoj (World Summit on Sustainable Development)
WB  Svetovna banka (World Bank)
WTO   Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organization)
ZN   Združeni narodi (United Nations)

Toplogredni plini po Kyotskem protokolu  

CO2    ogljikov dioksid
CH4  metan
N2O    dušikov oksid
H-FCKW  delno halogenirani florogljikovodiki
FKW / PFC  perflorirani ogljikovodiki
SF6  žveplov heksaflorid

Ostale formule

CO  ogljikov monoksid
SO2  žveplov dioksid

vi



Tradicionalizem in futurizem živita drug z drugim.

Traditionalism  and  futurism live side by side.

Energy Bulletin, 2006 (prevod N.M.)

vii



 1

1 UVOD 

 
Mednarodna liberalizirana trgovina je v odnosu do okolja in trajnostnega 

vprašanja jabolko spora pri številnih diskusijah, sporih, pogajanjih in obtoževanjih 

poslovnežev, politikov, raziskovalcev ter številnih iniciativ. Diplomsko delo 

analizira pristope k reševanju okoljevarstvene problematike glavnih akterjev -  

STO, OECD in EU, ki so odgovorne za uresničevanje postavljenih ciljev in za 

zagotavljanje vseh potrebnih pogojev za pogajanja; ta odnos praviloma poteka med 

razvitimi državami, deželami v razvoju in tretjimi državami. Vrsta kritik velja 

neenakopravnemu položaju nerazvitih pri pogajanjih, zlorabah premoči 

najrazvitejših in lobiranj v korist kopičenja kapitala pred reševanji aktualnih težav, 

ki niso od včeraj. Namen dela ni izpostaviti kršiteljev sporazumov, ki delujejo zgolj 

v svojo korist, temveč analizirati vsa trenutna prizadevanja v doseganju regeneracije 

že nastalih škod in pri vzpostavljanju novih razmerij mednarodne ekonomije, ki bi 

zagotavljala enakomernejšo porazdelitev pristojnosti med pomembnimi in manj 

pomembnimi akterji svetovne trgovine. 

 Liberalizacija mednarodne trgovine ima ravno tako za svoj cilj, da uresničuje 

trajnostne vzorce obnašanja, kajti v nasprotnem primeru ne deluje dolgoročno. 

Odpiranje tržišč pomeni v svetovnem merilu širok diapazon možnosti in zahtevnih 

nalog, kjer bodo uspešni le najbolj prilagodljivi in najboljši. Razen pretoka blaga se 

močno krepi storitvena dejavnost, ki brezkompromisno inovira nove izdelke in 

programe za najzahtevnejše potrošnike, pa tudi za tiste, ki upočasnjeno stopajo v 

korak s časom in trendi. Na prizorišču mednarodnih trgovinskih dogajanj je 

različnost dobrodošla, konsenzi zaželeni, učinkovitost in uspešnost pa sta nujno 

potrebni. Nikakor ni prepozno odločno prekiniti s škodljivimi vplivi na okolje, 

četudi ta proces poteka postopoma. Zroč v prihodnost moramo kot Zemljani 

prepoznati, da tako potrošniki kot proizvajalci na tem planetu potrebujemo zdrav 

prostor, obilo virov in še več strpnosti pri ustvarjanju svoje blaginje. Razvita 

gospodarstva lahko sicer za trenutek pozabijo na  DvR ali tretje države, a ne mine 

dan, ko nam signali iz t.i. tretjega sveta sporočajo, da smo v nekakšnem konfliktu 

egoizma. In zelo varljivo in nevarno je krivdo odrivati s svojih ramen. 

Odkritja novih zalog nafte in zemeljskega plina lahko sicer nepričakovano 

obrnejo gospodarska dogajanja v smer, za katero ne poznamo »kompasa«; odvisno 
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od nahajališč in njihovih lastnikov. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da bi takšen 

razplet s precejšnjo verjetnostjo preoblikoval razmerja moči - gospodarskih in 

političnih.  

Zahteve globalnega potrošnika v prihodnosti ne bodo enotne, ker je to preprosto 

nemogoče in tudi nesmotrno za razgibana trgovanja mednarodnih mrež. Ob 

nastajajočih vse večjih zapletih, pa se bo z gotovostjo spremenil odnos do 

konzumiranja blaga in porabe storitev ter do odpadkov, ki nastajajo ves čas 

življenjskega cikla izdelkov. To je povsem naravno. Zato je  primeren čas, da 

potrošnik usvoji vzorce trošenja, ki bodo glede na njegove želje in zmožnosti 

najoptimalnejše v odnosu do okolja, hkrati pa bodo tudi nenehen vir novih idej za 

proizvajalce oz. ponudnike storitev, da lahko popestrijo tako širino kot globino 

ponudbe. Izpostaviti je potrebno storitveni sektor, kajti ravno tam smo kot 

potrošniki napredne človeške civilizacije v velikem konfliktu. Poplave informacij, 

dostopnost do najrazličnejših storitev in hitrost posredovanja nas »plenijo«, da bi v 

eri življenja kot posamezniki postali kreativnejši, bolj iščoči in napredni. Tu tiči 

zanka zadostnosti. 

V diplomskem delu je obravnavana tema, ki želi poiskati možnosti skupnega 

jezika liberalizirane mednarodne trgovine in trajnostnega razvoja. Dimenzij ni 

mogoče zožiti in omejiti, ker nas izzivi prihodnosti čakajo tako na nacionalnem, 

mednarodnem in globalnem nivoju. V drugem poglavju delo seznani s pozitivnimi 

in negativnimi učinki na okolje, ki niso novejšega datuma, marveč sledi preteklih 

gospodarskih aktivnosti. V nadaljevanju so podane možnosti sklepanja 

multilateralnih sporazumov, ki so lahko pogosto tudi domena bilaterale. Pogajanja 

potekajo npr. v okviru Komisije za trgovino in okolje ter s številnimi drugimi 

pomembnimi protagonisti, ki so odgovorni za ustvarjanje boljših in enakovrednejših 

pogajalskih pogojev ter za hitrejši način komunikacije.  

Če opredelimo liberalizirano trgovino kot napredno obliko razvojne pomoči, je 

pomembno poudariti tudi pomen multinacionalnih podjetij. V tretjem poglavju sta 

očrtani njihova vloga in moč, ki nesporno dajeta pečat nezanimanja za trajnostno 

gospodarstvo. Ob tem pomisleku pa je razpoznavno tudi ciljno delovanje MNP, ki 

seveda poganjajo mehanizme razvoja v DvR in tam, kje gospodarstva potrebujejo 

sveži kapital in nove tehnologije.  
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V naslednjem poglavju diplomsko delo izpostavlja velik pomen EU, ki želi 

postati močna gospodarska velesila stare celine, in je v današnjem obsegu  E – 25 

resna tekmica ZDA in Japonski. Navidezna ekonomska in politična moč pa lahko 

postaneta kaj kmalu manjši, če se dogajanja ne bodo odvijala po predvidenih 

scenarijih evropskih najmočnejših akterjev. EU je pomembna partnerica STO in 

OECD, saj želi okrepiti svojo vlogo v odnosu najrazvitejših do gospodarstev v 

razvoju. Ker so v načrtu še nove širitve, je potrebna velika previdnost pri ubiranju 

razvojnih korakov; mednarodna trgovina je ključni dejavnik, ki lahko pripomore h 

gospodarski rasti številnih držav. Druga stran so prizadevanja, ki temeljijo na 

globljem pomenu trajnostnega razvoja. V ta namen si je EU zastavila pomembne 

načrte, ki bi uresničevali trajnostno gospodarstvo. Svojim pridruženim članicam 

nudi finančna sredstva, ki podpirajo vrsto iniciativ, in samo vprašanje časa je, kdaj 

bodo takšna ravnanja povsem utečene aktivnosti vseh pristojnih inštitucij, nevladnih 

organizacij in drugih interesnih združenj, ki se zavzemajo za »zeleno prihodnost«. 

 Lizbonska strategija je cilj, ki so si ga zadale evropske države in pomeni 

dolgoročno izpolnjevanje pogojev glede konkurenčnosti gospodarstva, njegove 

dinamičnosti in oblikovanja učeče se družbe. Trije stebri – gospodarstvo, sociala in 

okolje – morajo delovati trajnostno.  

Razen vrste konkretnih programov v okviru EU, ki imajo za osrednji cilj 

reševanje odnosa gospodarskih aktivnosti in mednarodne liberalizirane trgovine do 

okolja, so določene gospodarske panoge na obračalni točki, saj bodo morale 

prilagoditi vrsto tehnologij in tehnoloških procesov novim energentom. Ravno tako 

pa ponuja ta preobrat priložnost proizvajalcem, da ponudijo tržišču svoje 

alternativne produkte, ki bodo deloma blažili krizo fosilnih goriv. Ob konkretnih 

rešitvah pa je v četrtem poglavju opisan tudi meni scenarijev, ki so jih na podlagi 

raziskav osnovali znanstveniki različnih področij. Njihov namen nikakor ni 

povzročanje strahu ali panike pred prihodnostjo. Izdelava projekcij je izjemno 

dobrodošla za človeštvo in posamezna gospodarstva, ki se lahko na t.i. krizna 

obdobja oz. področja delovanja bolje pripravijo. V precejšnji meri so dovolj že 

razmišljanja o razvojnih možnostih, ki ob sami uresničitvi ponudijo splet novih 

dogajanj. Ekonomija je v nasprotju z vsemi ugibanji vendarle natančna znanost in 

razpolaga z izračuni ter numeričnimi napovedmi.  
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Najtanjši led je na voljo razpravam o naftni prihodnosti in prihodnosti 

zemeljskega plina. Atributi veljajo naftnim mogotcem in državam, ki kopičijo svoje 

zaloge za »krizne čase«. Gospodarstva brez rezerv črnega zlata pa si morajo 

zagotoviti alternativne obnovljive vire, kajti še vedno bodo energenti odločali o 

možnostih uspešnega konkuriranja na svetovnem tržišču z raznovrstnim blagom in 

storitvami. 

Slovensko gospodarstvo je v ugodnem položaju glede popravljanja napak iz 

preteklosti, saj ga t.i. umazane industrijske panoge niso postavile v vrh kršiteljev 

degradacije okolja oz. trajnostnega razvoja, vendarle pa se ne moremo izogniti 

določenim gospodarskim panogam in transportu, ki močno načenjajo kvaliteto 

našega bivanjskega prostora. Razen vrste netrajnostnih dejavnosti, ki prispevajo k 

razvrednotenju okolja, predstavlja tudi uvoz cenenih izdelkov in kmetijskih 

proizvodov iz dežel v razvoju na majhnem slovenskem trgu močno konkurenco 

domačim proizvajalcem. Kvaliteta tega uvoženega blaga je v številnih primerih 

vprašljiva ali pa ne dosega kvalitete domačih proizvodov in pridelkov. In to ni 

krivda liberalizirane trgovine, temveč napačnih razvojnih strategij slovenske 

gospodarske politike. Obstoječa Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS) 

pokriva obdobje do leta 2006, naslednja razvojna strategija pa predvideva scenarij 

implementacije ukrepov SGRS v obdobju do 2013 in sicer preboj gospodarstva na 

višjo razvojno raven. To je obdobje, ko bodo reforme predvidoma že začele dajati 

rezultate in bodo vplivale na hitrejšo rast produktivnosti in konkurenčnosti 

slovenskega gospodarstva. Po letu 2010 se predvideva umiritev pospešene 

gospodarske rasti na približno 5 odstotkih (UMAR 2006, 87-88). Vendar je to 

scenarij optimalnih gospodarskih gibanj, ki že danes zahteva prestrukturiranje 

gospodarstva v smeri močnejših storitvenih dejavnosti. In ob tem je še kako 

pomembna vloga na znanju temelječih dejavnosti, razgibane mednarodne trgovine 

in izdatnejših vlaganj v človeški kapital. 
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2 OPREDELITEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V EU IN  
GLOBALNO 

 

Človeštvo stoji ne zavedajoč se velikega pomena stvarnosti pred prelomno točko, ki 

zahteva takojšen sprejem odločitev in ukrepov. Če želimo ponovno vzpostaviti biotsko 

pestrost, v pretežni meri zmanjšati škodljive učinke, ki povzročajo globalno segrevanje 

in izkoreniniti nadležno in trdovratno revščino ter morilske bolezni, je potrebno, da se 

ponovno »najdemo« oz. preobrazimo: kot posamezniki, družbe, korporacije in vlade. 

Nekateri majhni koraki in dosežki v prizadevanjih ohranitve planeta Zemlja dokazujejo, 

da je človeštvo sposobno preusmeriti svoje delovanje v pozitivno smer gospodarske 

rasti in varovanja okolja  – v smer trajnostne civilizacije prihodnosti. 

Naše vsakdanje aktivnosti in gospodarstvo imajo na naše okolje še posebej izrazit  

negativen vpliv, ker vanj posegajo in ga spreminjajo z onesnaževanjem. Trije veliki 

onesnaževalci okolja so transport, industrija in potrošnja energije, razen tega pa izjemno 

obsežno povečevanje infrastruktur in urbanizacija povzročata osiromašenje in 

uničevanje ekosistemov. Ni potrebno posebej poudarjati, da obstaja veliko tveganje za 

človeštvo 21. stoletja, da se bližamo točki dokončne porabe neobnovljivih virov, da pa 

se tudi vzporedno z naraščanjem svetovnega prebivalstva pomikamo proti kritični točki 

preživetja Zemlje. Napovedi so nehvaležne, gre pa za kritično številko 12 milijard 

Zemljanov v naslednjih treh ali štirih desetletjih. 

Razvite države so glavni akterji na področju sprejemanja ukrepov za zajezitev 

drvenja v katastrofo, saj nosijo veliko odgovornost za nastalo stanje. Razen velikih 

okoriščanj pri  jemanju pravic izkorišč(a)enim ob pridobivanju lastništva nad 

materialnimi viri, ki so pravzaprav lastnina vseh homo oeconomicus1-ov in so med 

drugim omogočila hiter razvoj teh gospodarstev, socialnih družb, unij… so države v 

klubu razvitih tudi najbolj osveščene glede trenutnega stanja in trendov, ki bodo 

realizirani v prihodnosti. Na mestu pa je ugotovitev, da vendarle vse velike potrošnice 

in proizvajalke (razen izjem) materialnih dobrin in storitev, niso neposredno največje 

onesnaževalke. Zato je še toliko bolj pomembna vzpostavitev pogojev za kooperativna 

ravnanja bogatih z deželami v razvoju in tretjimi državami. Na plečih EU je, da 

                                                 
1     Homo oeconomicus poimenujejo znanstveniki razumnega človeka, ki sledi le svojim interesom. On je 
temelj vseh teoremov (izrekov). Vedno se giblje le navzgor: več denarja, več dobička, več zaslužka 
(Uchiatius B.l.).  
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prevzame vlogo vzornika, da ne ponavlja usodnih napak ZDA, ki trenutno iščejo 

odgovore na vprašanja o napačnih korakih v preteklosti.  

 

Trajnostni razvoj (TR) je težko preprosto definirati, kajti definicij je kar nekaj, 

vendar pa vsaka zaznamuje usmerjenost v prihodnost. Nazorna je definicija Svetovne 

Komisije za okolje in razvoj (Burtlanske komisije), ki pravi, da TR pomeni 

»zadovoljevanje trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb 

prihodnjih generacij« (WTO 1994). 

 

2.1 Mednarodna trgovina in okolje 

Pri EU je Skupnost za okolje prevzela vlogo integracije okoljskih politik v skupne 

politike Unije. Amsterdamska pogodba (1997) uveljavlja zahtevo po zaščiti okolja, ki 

mora biti sestavni del politik in aktivnosti Skupnosti. Osnovni cilj je trajnostni razvoj ali 

skrajšano gospodarska rast, ki ne postavlja na kocko enakih možnosti večdimenzionalne 

rasti za prihodnje generacije. 

Nekateri pomembni mejniki v oblikovanju evropskih politik za trajnostni razvoj so: 

• Cardiffski proces (junij 1998), ki je poudarjal pomen tega vprašanja znotraj 

Evropske energetske politike, grožnjo povečanega transporta in CO2 ter Skupno 

kmetijsko politiko v Uniji. 

• Svet Evrope na Dunaju (december 1998) s poudarkom na poročanju Sveta za 

kmetijstvo, Sveta za transport in Sveta za energetiko ter sprejemom 

konfiguriranih strategij Sveta za notranji trg, Sveta za industrijo in Razvojnega 

sveta. 

• Svet Evrope v Köln-u (junij 1999) s toriščem na obdavčitvi energij. 

• Svet Evrope v Nici (december 2000) je izpostavil poročilo o integraciji 

okoljskih vprašanj v gospodarske politike. 

• Svet Evrope v Göteburg-u (junij 2001) je sprejel EU Strategijo trajnostnega 

razvoja in dodal okoljski steber k Lizbonski strategiji.  

• Svet Evrope v Laeken-u (december 2001) je izrazil zadovoljstvo ob sprejemu 

ključnih indikatorjev meritev okoljske ogroženosti. 
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• Svet Evrope v Barceloni (marec 2002) je poudaril pomen konsistentnosti 

trajnostnih strategij s politikami Unije za dolgoročno obdobje. Udeleženci so se 

zavzeli za uravnotežene ekonomske, socialne in okoljske vidike razvoja. 

• Svet za okolje (oktober 2002) je na srečanju poudaril pomembnost ciljev, ki so 

bili postavljeni na drugem Vrhu za trajnostni razvoj v Johannesburgu. 

• Svet Evrope v Bruslju (marec 2003) je potrdil pravilnost Lizbonskih usmeritev 

in njihov doseženi napredek. Trajnostna rast je postala prioriteta EU. Konkretni 

ukrepi za naslednjih 12 mesecev so bili: 

 prekinitev povezave med gospodarsko rastjo in izrabo naravnih virov ter 

degradacijo okolja, 

 države članice pozvati k sprejetju ciljev Kyotskega2 protokola za 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 

 sprejetje programa »Inteligentna energija za Evropo«, 

 osredotočenje na razvoj novih pogonskih goriv in tehnologij, 

 zmanjševanje prevažanj naftnega tovora na tankerjih z neustrezno 

zaščito, 

 uvedba sistema sankcij za kršitelje predpisov (posebej za onesnaževalce 

na morju), 

 povečevanje pomena Cardiffskega procesa, 

 izboljšava sistema postavljenih indikatorjev meritve okoljske 

ogroženosti, 

 implementacija konvencije Aarchus (pravica javnosti do informacij) in 

 doseganje ciljev postavljenih v »Deklaraciji tisočletja« na srečanju v 

Johannesburgu, na  ministrski konferenci Svetovne trgovinske 

organizacije (STO) v Dohi in na konferenci razvojnega financiranja v 

Monterrey-u. 

                                                 
2     Cilj Kyotskega protokola je mednarodno delovanje na področju zmanjševanja emisij določenih 
toplogrednih plinov, ki so vzrok klimatskim spremembam in segrevanju v svetovnem merilu (Priloga 1). 
Okvirni sporazum Združenih narodov je bil ratificiran s strani EU konec leta 1993, veljati pa je začel 
marca 1994. EU je izpolnila v okviru sporazuma določene obveznosti, da zmanjša emisije v letu 2000 na 
stopnjo iz leta 1990. Številne industrijske države, še posebej pa ZDA, pa tega zmanjšanja toplogrednih 
emisij niso izpolnile. Kyotski protokol zajema 6 toplogrednih plinov: CO2, CH4, N2O, H-FCKW, 
FKW/PFC in SF6 – kratice str. vi (Svet Evrope 2002). 
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• Svet Evrope v Bruslju (marec 2004) je ponovno poudaril ločevanje 

gospodarske rasti in negativnih učinkov na okolje, učinkovitejšo porabo energije 

ter povečanje rabe energije iz obnovljivih virov. 

• Svet Evrope v Bruslju (junij 2005) je še enkrat izpostavil cilje Lizbonske 

strategije3. EU mora prevzeti breme mednarodne odgovornosti. 

 

V svetovnem merilu je prvi Vrh o trajnostnem razvoju potekal leta 1992 v Riu de 

Janeiru, kjer je bilo sprejetih veliko načel trajnostne družbe (Agenda 21)4: 

- spoštovanje občestva življenja in odgovornost zanj, 

- izboljševanje kakovosti človekovega življenja, 

- ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje, 

- korenito zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih virov, 

- upoštevanje nosilne sposobnosti Zemlje,5 

- spreminjanje posameznikovega odnosa in ravnanj, 

- usposabljanje skupnosti za odgovorno ravnanje z    okoljem, 

- oblikovanje državnega okvirja za povezovanje razvoja in ohranitve in 

- oblikovanje globalnega zavezništva. 

 

Belgijska Strategija trajnostnega razvoja (1997-2001) je opredelila pet razsežnosti 

razvoja: 

- globalno odgovornost, 

- medgeneracijsko pravičnost, 

- integracijo gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev, 
                                                 
3     Lizbonsko strategijo je Svet Evrope sprejel marca 2000. Ta strategija predstavlja dolgoročne cilje, ob 
uresničitvi le-teh pa naj Evropa postane do leta 2010 najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju 
temelječe gospodarstvo na svetu. Svojo trajno gospodarsko rast naj bi doseglo s številnejšimi in boljšimi 
delovnimi mesti. Dopolnjena strategija kot celota zdaj zajema tri področja (t.i. stebre): gospodarstvo, 
socialo in okolje, ki naj bi delovali usklajeno v smeri hitrejšega trajnostnega razvoja Unije (Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve 2005). 
4     Agenda 21 je obsežen načrt globalnega, nacionalnega in lokalnega delovanja organizacij pri ZN, vlad 
in pomembnejših skupin na vseh področjih, kamor sega vpliv človeka na okolje (DESA 2004). 
5   Nosilna sposobnost Zemlje - človekova sposobnost razmnoževanja je neskončno večja, kot je 
sposobnost Zemlje, da omogoči preživetje. Living Planet Report 2004 navaja dve vitalni informaciji o 
stanju v svetovnih ekosistemih in pritiskih človeka: (i) LPI – Indeks živega planeta (Living Planet Index) 
in (ii) Okoljski odtis – EF (Ecological Footprint). EF za 20% presega nosilno sposobnost Zemlje, ki 
predstavlja količino zemlje in vode, ki bi jo oseba/človeška populacija potrebovala za zagotavljanje virov, 
ki so potrebni za trajnostno podporo (obstoj, obnovo) sami sebi in za absorbcijo odpadkov, ki jo proizvaja 
obstoječa tehnologija (Umanotera 2004).  
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- previdnostno načelo in 

- načelo sodelovanja (javnosti pri odločanju). 

 

Evropska komisija je maja 2001 sprejela Strategijo trajnostnega razvoja, v kateri 

predstavlja za prednostne naloge dolgoročno politiko in ukrepe na ekonomskem, 

socialnem in ekološko trajnostnem področju. Strategija je bila predstavljena na Svetu 

Evrope junija 2001 v Bruslju. Poudarja skladno delovanje vseh treh smeri razvoja, 

posebej pa so v dokumentu predstavljene grožnje, ki pretijo našemu planetu.  

Drugi Vrh o trajnostnem razvoju je potekal septembra 2002 v Johannesburgu. Na 

tem srečanju so posebej izpostavili najbolj občutljiva in pomembna ter ranljiva področja 

(WSSD – World Summit on Sustainable Development). Najpomembnejša področja 

obravnave: 

• Voda in izboljšanje zdravstvenih razmer. Zastavljen cilj je do leta 2015 

prepolovitev števila ljudi, ki trpijo za pomanjkanjem čiste pitne vode in nimajo 

zagotovljenih osnovnih zdravstvenih razmer. Po podatkih Združenih narodov 1,1 

milijarde nima dostopa do pitne vode, neprimerne osnovne zdravstvene razmere 

pa 2,6 milijarde ljudi, v pretežni meri gre za države podsaharske Afrike. 

Izboljšane zdravstvene razmere bi močno zmanjšale možnost prenosa nalezljivih 

bolezni, npr. kolere in malarije. 

• Energija. EU je glede tega vprašanja postavila jasna stališča, da je potrebno 

pomagati revnim pri oskrbi z energijo in povečati proizvodnjo energije iz 

obnovljivih virov t.i. »zelene« energije, vendar je bil poskus sklenitve 

sporazuma neuspešen. Nasprotovale so ZDA in nekatere države proizvajalke 

nafte. Predstavniki Greenpeace-a so ogorčeni postavili srečanje »pod vprašaj«, 

saj je nasprotna stran pogajalcev štela med obnovljive vire celo jedrsko energijo 

in lukrativne energetske sheme hidroelektrarn. Kljub nepopolni uspešnosti 

srečanja so vendarle sprejeli nekaj obetajočih ukrepov:  

- podporo  energijsko učinkovitim tehnologijam in odstranjevanje svinca iz 

tekočih goriv, 

- zmanjševanje sežiganja plinov med procesom proizvodnje surove nafte in 

- izboljšanje konkurenčnosti čistih energetskih virov. 
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• Segrevanje ozračja. Kyotski sporazum je bil zaradi izjemne akutnosti problema 

in zatiskanja oči pred realnostjo številk trenutnega stanja in napovedi deležen 

posebne obravnave. Čeprav je Rusija sprejela ratifikacijo, so ZDA delovale 

odklonilno in  ga zavrnile. 

• Naravni viri in biotska pestrost. Vlade posameznih držav so si bile enotne v 

stališču, da v pretežni meri preprečijo izginjanje biotske raznovrstnosti tako 

živali kot rastlin. Zaradi težavnosti projekta v nekaterih fazah celo beležijo 

nazadovanje pri progresivnem delovanju. 

• Trgovina.  Osrednjo vlogo ima Svetovna trgovinska organizacija (STO)  s 

svojimi okoljskimi določili; razen tega pa je cilj bogatih držav, da bi izboljšale 

svoj položaj trgovanja z blagom ( s hrano)  na novih trgih držav v razvoju. 

• Človekove pravice in upravljanje. V ospredju je preprečevanje korupcije in 

uveljavljanje demokratičnih ureditev ter pravne države.  

• Zdravje. V načrtu je konsistenca zdravstvenega varstva, pravic človeka in 

priznavanje »kulturnih in človeških oz. človekoljubnih vrednot«. Ta točka je bila 

središče vroče diskusije, še posebej glede posegov pohabljanja žensk v afriških 

državah, ki so del njihovega vsakdana. Ravno tako pa niso dosegli konsenza na 

področju abortusa v državah, kjer je ta zakonsko prepovedan. 

 

2.1.1 Liberalizacija mednarodne trgovine in globalizacija 

EU poskuša gospodarsko in razvojno dohiteti ZDA in Japonsko in zato optimistično 

sprejema globalizacijo kot priložnost za vse. Beseda globalizacija označuje v svetovni 

trgovini nenehno povečevanje tokov blaga, storitev, kapitala in tehnologij po celotnem 

globusu, pomeni pa tudi vse večjo mobilnost ljudi, ki jo omogočajo odpiranja držav oz. 

zmanjševanje pomena določenih državnih meja znotraj EU. ZDA se zadnji čas ravno v 

kontrapunktu gospodarske rasti zaradi slabših dosežkov intenzivno ukvarjajo s 

preprečevanjem tokov priseljencev iz Mehike in drugih držav, tako da na svoji J meji 

postavljajo dvojne ograje in strogo nadzorujejo prihod neželenih emigrantov. Medtem je 

EU za spoznanje odprla svoja vrata; tri države povsem, ostale pa dovoljujejo 

priseljevanje le po kvotah ali pod posebnimi pogoji s pridobitvijo dovoljenj. Slovenija 

praviloma nima ne gospodarskih ne političnih razlogov za omejevanje prostega pretoka  

delovne sile. 
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Za EU pomeni Šengenska meja6 (nem. Schengen Gebiet) strožji nadzor in uporabo 

določenih dovoljenj za priseljence (začasne in stalne) iz ostalih držav. O prostem 

pretoku delovne sile in turistov še ne moremo govoriti, ker je tudi Unija pred izzivom 

časa, da uredi svoje meje. 

Globalizirano gospodarstvo sicer nedvomno prinaša več blagostanja, ravno tako pa 

prinaša tudi negativne učinke in posledice. Za preprečitev slednjega je potrebna 

določitev mednarodnih pravil in njihovo dosledno izpolnjevanje, pa tudi nadzor pri 

utrjevanju pozicije na novi poti. Kadar govorimo o globalnem gospodarstvu, morajo biti 

tudi pravila igre postavljena na globalnem nivoju. 

Drugi zakon o termodinamiki7 pravi, da se v vsakem zaprtem sistemu razpoložljiva 

energija in materija stalno in dokončno spreminjata v nerazpoložljivo stanje. Če 

globalna ekonomija deluje v zaprtem sistemu, je Drugi zakon termodinamike dokončen 

regulator ekonomskih aktivnosti (Rees, 2002).8 In vse moderne ekonomije so odvisne 

od zalog neobnovljivih virov energije in materialov; proizvodnja materialnih dobrin oz. 

blaga je pravzaprav potrošnja teh virov. V biosfero vrača le odpadne snovi, ki nastajajo 

pri pridobivanju rude, proizvodnih procesih, distribuciji blaga in storitev ter končni 

potrošnji. Med industrijskimi ekonomijami in biosfero ni nikakor mogoče vzpostaviti 

ravnovesja med materialnim svetom in energijo – trajnostni razvoj bazira na 

prevladujočem vzorcu izrabe virov in je kot takšen teoretično trajnostno neuresničljiv. 

 

2.1.2 Najpomembnejši škodljivi vplivi na okolje 

Škodljivi učinki najrazličnejših aktivnosti človeka pridobivajo z vse večjo 

ekspanzijo gospodarskih aktivnosti v globalnem svetu na intenzivnosti in obsegu. 

Velike razlike med bogatimi in revnimi državami se poglabljajo, prepad se usodno veča 

                                                 
6    Trenutno potekajo pogovori o določitvi Šengenskega sporazuma 2. generacije. Glede na dejstvo, da so 
polnopravne članice Šengenskega območja: Belgija, Danska, Nemčija, Finska, Francija, Grčija, Italija, 
Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Švedska in Španija. Irska in Velika Britanija nista, EU 
ne pripadata niti Islandija in Norveška. Državljanom teh držav sporazum omogoča prehajanje meja brez 
vize, le s potnim listom ali osebno izkaznico; za obdobje daljše od 3 mesecev, pa je potrebna pridobitev 
dovoljenja o bivanju. Prehajanje meja je tudi s strani 10 pridruženih članic mogoče s potno listino ali 
osebno izkaznico. Za EU velja, da je izjemno previdna pri sprejemanju potnikov iz balkanskih držav (EU 
B.l.). 
7    Drugi zakon termodinamike je bil odkrit prvi, imenovan je tudi entropijski zakon. Ena izmed definicij: 
»Toplotno izoliranega sistema po opravljeni ireverzibilni spremembi ne moremo več povrniti v prvotno 
stanje« (Caratheodoryjeva formulacija). 
8  Vsaka oblika ekonomske aktivnosti, ki je odvisna od materialnih virov, prispeva h konstantnemu 
povečanju mrežne entropije (Rees 2002). 
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in posledice lahko zaznamo na socialnem, kulturnem, gospodarskem, antropološkem in 

okoljskem »merilcu vrednot«9. Kakor naj bi globalizacija pomenila obrat v stanje 

človekovega blagostanja enega talilnega lonca demokratičnih in enakopravnih družb, 

tako ne gre prezreti vse jasnejših znakov konfliktov med pomembnimi akterji, ki lomijo 

svoja kopja na številnih področjih mednarodne menjave, prirejenih zakonodajah in 

sporazumih, strategijah in politikah ekonomij, ki ne dopuščajo uveljavitev glasu 

pogajalcev na drugi strani.  

Nekatere iniciative in prostovoljna gibanja ter združenja za zaščito okolja so dokaz, 

da se le redki učinkoviti konsenzi lahko sklepajo zgolj na lokalni ravni. Zato so rezultati 

njihovih prizadevanj in delovanj omejeni na delni uspeh in dajejo osnovne smernice za 

ravnanja v prihodnje. Obstoječe vzorce obnašanja in uveljavljene politike je potrebno 

spremeniti, intenzivirati koordinacijo delovanj v smislu širše trajnostne vizije.  

Nepremišljene posege v naravo, mačehovska negospodarna ravnanja z naravnimi 

viri in vmešavanja človeka v vse pore planetarnih dogajanj lahko imenujemo tudi resne 

grožnje za našo prihodnost. Številni učinki še s strani strokovne javnosti niso dokazani 

(ali ostajajo nedokazljivi zaradi različnih interesov), niso vidni, občuteni in »dojemljivi« 

s strani laikov, pomenijo pa stanje »pet pred dvanajsto«. Ta alarmni znak nosi sporočilo 

za tiste, ki so sposobni interdisciplinarnega razmišljanja, razpolagajo s širšim znanjem 

in imajo nesporne informacije o dogajanjih za odrom, ali morebiti vsaj slutijo, da je 

praviloma vsak nenavaden naravni pojav, ki ogroža planet, posledica preobilnih želja 

človeka kot gosta v nezmotljivem, kompleksnem in intaktnem sistemu gostiteljice 

narave. 

 

Glavni vplivi so : 

• Emisije toplogrednih plinov, ki nastajajo ob številnih človekovih aktivnostih, 

povzročajo globalno segrevanje. Posledično govorimo o klimatskih 

spremembah, ki se odražajo kot vremenske ujme, hurikani, poplave in številni 

drugi pojavi kot so taljenja ledenikov, nastajanje puščav, izginjanje gozdov ter 

erozije rodovitne prsti. Cunamiji zaradi aktualnosti povzročajo vrsto dilem.10 

                                                 
9     Sposobnost oz. nesposobnost vsakega individuuma, da si oblikuje svojo lastno mero odgovornosti. 
Šteje med vrline posameznika (čut do …). 
10   Cunami (angl. Tsunami – Sumatra-Andamon earthquake) je na J in JV Azije 26.12.2004 povzročil 
eno največjih modernih katastrof. Po definiciji stroke niso neposredno izzvani zaradi vpliva človeka na 
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Naštete posledice divjanja neustavljivih iger vremenskih pojavov v velikem 

obsegu uničujejo infrastrukturo, kmetijska zemljišča in posesti ter tudi naravo 

samo. 

• Nalezljive neozdravljive in (danes še) ozdravljive bolezni ter »prikrita 

kontaminacija«, ki jo povzročata način pridelave hrane in način življenja. To 

vrsto nevarnosti predstavljajo delovanja nevarnih akterjev, ki za vsako ceno 

povečujejo hektarske donose pridelkov v kmetijstvu in z neustrezno uporabo 

semen le nekaj varietet ustvarjajo monokulturne koncepte umetnega 

agroekosistema, ki so pravo gojišče za eksplozije škodljivcev.  V bitki za čim 

večjim kosom pogače obnovljivih virov energije se poslužujejo raznoterih 

načinov terorizma (v teku raziskave in razvoj patogenov za potrebe 

agroterorizma11, ekoterorizma12 in ekonomskih sabotaž). Veliko ogroženost za 

zdravje obolelih za nalezljivimi okužbami predstavljajo soji virusov, ki so 

odporni na antibiotike za širok spekter bolezni. Številni strokovnjaki imenujejo 

pretirano in nekontrolirano uporabo »tisočerih« kemikalij v našem vsakdanu 

hazardiranje z zdravjem; v kmetijstvu govorimo o pesticidih, insekticidih, 

herbicidih in fungicidih, v prehrambeni industriji o konzervansih in prehranskih 

dodatkih, v kozmetiki o velikem številu kancerogenih sestavin v izdelkih široke 

potrošnje. Ker nam strogo varovana dogajanja najnovejših znanstvenih dosežkov 

na področju genske tehnologije in vsebine t.i. bank semen niso poznana, lahko 

zgolj ustvarjamo bolj ali manj optimistične scenarije glede nadaljnjih 

evolucijskih procesov človeške rase. 

• Revščina, za katero trpi vsak 6 Evropejec. Beda in pomanjkanje pomenita 

socialno izključenost a priori, ta pa se izraža v psihosomatkih boleznih in 

nekaterih trajno  neozdravljivih bolezenskih stanjih (depresiji, nagnjenosti k 

                                                                                                                                               
okolje, pač pa njihova divjanja povzročajo neposredno škodo za prizadete (ekonomsko in okoljsko). Ta 
potres na dnu Indijskega oceana je z močjo 9,2 po Richterju povzročil nastanek valov, ki so se širili s 
hitrostjo od 500 do 1.000 km/h in zadali okrog 230.000 žrtev. Ekonomska škoda je prizadela predvsem 
obalno ribiško industrijo in njihovo infrastrukturo, turizem si prizadeva k ponovnemu vzponu, vendar je 
najhujša težava pitna voda, saj so zaloge sladke vode kontaminirane s soljo in ta proces lahko traja leta. 
Še hujši pa so učinki na okolje, kajti v tem primeru narava uničuje samo sebe; uničeni so ekosistemi 
drevesnih nasadov, koralni grebeni, živalska in rastlinska biotska raznovrstnost, obalna vegetacija, velika 
škoda je prizadejana kmetijstvu (Wikipedija 2004). 
11  Vojaške R&R potekajo v Južni Afriki, Angliji, ZDA, Rusiji in Iraku, kjer razvijajo gensko 
spremenjene patogene pšenice, ki naj bi z lakoto ogrozile Srednji vzhod (Komat 2004).  
12  Nadzor nad genskimi viri in patentnimi pravicami za semena, pri uničenju gre za pravi gensko 
sprogramirani kolektivni samomor semen (Komat  2004). 
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samomorilnosti, apatiji, odvisnostih…) ter praviloma trajni brezposelnosti. Plak 

revščine je neenakomerno razporejen, sem sodijo v veliki meri samske matere 

ali starejše ženske, ki živijo same. To trdovratno breme družb se prenaša znotraj 

družin preko več generacij. 

• Starajoče se prebivalstvo in nizka rodnost v industrijsko razvitih državah. V EU 

živijo po podatkih Eurostat v gospodinjstvu 2,5 osebe. Ta kombinacija pa ogroža 

ekonomsko rast, kvaliteto in finančno trajnost pokojninskih skladov in 

zagotavljanje zdravstvenega varstva sedanji srednji generaciji. Dajatve bi bilo 

potrebno po nekaterih napovedih povečati na 8 % BDP v številnih pridruženih 

članicah v obdobju od 2000 do 2040. Zadnje napovedi za Slovenijo so zelo 

slabe: ob nespremenjenih makroekonomskih ukrepih kažejo na porast v višini 

10% BDP do leta 2050. 

• Izguba biotske pestrosti, ki je v zadnjih nekaj dekadah vse bolj uničujoče 

napredna. Zaloge rib v evropskih vodah so pred kolapsom. Kopičijo se količine 

odpadkov z večjo hitrostjo kot narašča BDP. Erozija rodovitne zemlje zmanjšuje 

možnosti za razvoj kmetijstva in za življenje samo. 

• Prevelika obremenjenost cestnih infrastruktur s tovornim prometom in zastoji na 

cestah opozarjajo na veliko past, če ne bomo sprejeli pravočasnih ukrepov. 

Tovorni promet v Evropi se bo po napovedih do leta 2013 povečal za 60%. 

Evropski parlament je z veliko večino sprejel program Marco Polo II.13 Cestni 

transport  ogroža predvsem urbana središča, ki se soočajo na eni strani s 

težavami izumiranja mestnih središč in po drugi z močnim razpredanjem 

predmestij, kjer se akutno širi revščina in socialna izključenost. V EU so skrb 

zbujajoče regionalne neuravnoteženosti. Zadnji primeri so hudi nemiri na ulicah 

francoskih mest konec leta 2005, neurejena naselja za afriške pribežnike v Italiji 

in Španiji in druge preteče socialne bombe. 

Odločitve za takojšnje ukrepanje je potrebno sprejemati regionalno, mednarodno in 

tudi nadnacionalno.  

                                                 
13  Program Marco Polo II je sprejel Evropski parlament z veliko večino in bo v veljavo stopil s 
01.01.2007. Ta program za obdobje 2007-2013 načrtuje preusmeritev tovornega prometa s 
preobremenjenih cest v notranjosti na ladijski promet, prevoz po tirih in po plovnih poteh v notranjosti. 
Geografsko zajema program vse EU-25, države kandidatke za članstvo v EU, države EFTA in EEA na 
vzhodu vključno z Rusijo in Ukrajino, Balkanske države in Mediteransko območje. Program vključuje 
tudi racionalizacijo prometa, logistiko in verige dobaviteljev (EC 2005). 
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2.1.3 Pozitivni vplivi za ohranjanje okolja 

Liberalizacija mednarodne trgovine seveda prinaša za okolje ravno tako pozivne 

učinke, saj deklaraciji STO (Svetovne trgovinske organizacije) iz Marrakesha in Dohe 

izrecno poudarjata pomembnost odstranitev trgovinskih ovir in vzpostavitev trgovinske 

menjave z omilitvami izpadov (ang. distortions). Potencialne ugodnosti za okolje lahko 

prosta trgovina prinaša pri specifičnih sektorjih s pomočjo multilateralnega 

trgovinskega sistema. Tako ekspanzija mednarodne trgovine ni primarni vzrok okoljske 

degradacije, niti niso trgovinski instrumenti v prvi vrsti krivi za okoljske težave. 

EU zastopa svoje pridružene članice pri vprašanjih zunanje trgovine v okviru STO. 

Prizadeva si postaviti transparentna in poštena pravila mednarodnega trgovanja in 

poskuša obvladati negativne strani globalizacije tako, da pripravi tranzicijske države in 

države v razvoju za pridobivanje prednosti proste trgovine. EU vključuje svoje 

državljane v trgovinsko politiko, pri njihovih trgovinskih sporazumih pa upošteva tako 

ekološke kot socialne aspekte. 
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Slika 2.1    Ugodni vplivi na okolje zaradi odstranitev trgovinskih ovir  

 
 

Vir: WT/CTE/W/67, /1997 (WTO 1997). 

 

Sekretariat STO izpostavlja pozitivno zvezo med odstranjevanjem trgovinskih ovir 

in izboljšano kvaliteto okolja z implementacijo: 

(a) učinkovitejše izkoriščenosti faktorjev in vzorcev potrošnje s pomočjo večje 

konkurenčnosti; 

(b) vse intenzivnejše mednarodne trgovine za zmanjševanje revščine in za 

spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov; 

(c) večje razpoložljivosti okoljsko prijaznih izdelkov in storitev zaradi liberalizirane 

trgovine in 

(d) boljših pogojev mednarodnega sodelovanja, ki jih omogočajo stalna 

multilateralna pogajanja. 

 

Za države v razvoju je trgovina pomembno sredstvo za zagotavljanje potrebnih 

virov za zaščito okolja. Čeprav politične obljube s Konference ZN za okolje in razvoj 

(United Nations Conference on Environment and Development - UNCED) leta 1992 za 

pomoč DvR pri uresničevanju njihovih razvojnih in okoljskih ciljev niso bile 

izpolnjene, je nesporno dejstvo, da je liberalizacija mednarodne trgovine osnovni pogoj 

za doseganje trajnostnih ciljev.  

Pri nekaterih sektorjih je mogoče te pozitivne učinke še posebej izpostaviti, kajti 

koristna je njihova vloga pri vzajemnem prenašanju vplivov še na druge sektorje.  
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Sektor kmetijstva in njegovi zagovorniki vidijo v kmetijski trgovinski reformi  

priložnost za okolje v »win-win-win« priložnostih oz. ugodnostih (slika 2.1). Od tega 

naj bi pridobili koristi tako okolje, trgovina in s tem gospodarski razvoj. Po drugi strani 

pa nasprotniki ne soglašajo z denarnimi pomočmi, ki naj bi po njihovem mnenju 

povzročale negativne učinke ne zgolj v državah, ki takšno politiko vodijo, marveč tudi v 

DvR. Tovrstne denarne pomoči povzročajo nestabilnost cen kmetijskih pridelkov na 

mednarodnih trgih, kar pa posledično zmanjšuje dohodek na kmetijsko blago v DvR, 

negativni vpliv pa imajo tudi na proizvodnjo in investiranje. Nižji dohodek povzroča 

revščino, ta pa je eden glavnih vzrokov okoljske degradacije. V nasprotnem primeru bi 

višji prihodek od kmetijskih proizvodov izboljšal njihovo finančno sposobnost za 

trajnostno kmetijsko pridelavo. Vendarle pa obstajajo tudi zagovorniki finančnih 

pomoči v kmetijskem sektorju, saj le-te pripomorejo k vzdrževanju kulturne krajine, 

omogočajo zaščito kmetijske zemlje, management vodnih virov in ohranjajo biotsko 

pestrost (WTO 1997). 

 

Energija je v strogem žarišču diskusij. STO naj načeloma ne bi imela glavne besede 

pri urejanju tega perečega problema. To vprašanje v svetovnem merilu urejata 

UNFCCC – Okvirna konvencija ZN za klimatske spremembe (United Nations 

Framework Convention on Climate Change) in Kyotski protokol. Ker ostaja to 

vprašanje še vedno nedorečeno, so nekatere članice predlagale znatno višjo obdavčitev 

energentov, ki vsebujejo ogljik, ker so kot goriva večji onesnaževalci. 

 

Ribištvo je sektor, ki je še posebno velikega gospodarskega pomena za DvR. Ravno 

tako finančne pomoči, ki olajšujejo doseganje ciljev trajnostnega razvoja. V nasprotnem 

primeru prihaja do prekomerne eksploatacije ekosistemov in ilegalnega trgovanja, ki ni 

v skladu s trgovinskimi instrumenti in politikami. Drugačnega mnenja so nasprotniki 

subvencij, ki pojasnjujejo to vrsto pomoči kot destabilizacijo managementa ribištva. 

Kratkoročne posledice so prevelike kapacitete in prekomerna izraba naravnih virov, 

vendarle pa so pomembnejši dolgoročnejši cilji in njihova ustreznost (investicije v 

infrastrukturo in razvoj novih tehnologij za trajnostno pridelavo morskih, jezerskih in 

rečnih dobrin). 
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Gozdarstvo je izrednega pomena za koncept trajnostnega razvoja. Posebej 

izpostavlja večplastno pomembnost za zagotavljanje mnogih ugodnosti, zelo pomembna 

je vloga pri zmanjševanju vpliva globalnega segrevanja in ohranjanju biološke pestrosti, 

kar pa ima pozitivne učinke na trgovinsko dinamiko. Posebni ukrepi trgovinske politike 

izpostavljajo ohranitev trgovinskih prednosti za ekonomsko rast iz vira gozdarskih 

dejavnosti. Izrecno je to potrebno v DvR, kjer je potrebno preprečiti nelegalno 

izkoriščanje gozdnih virov, ki pa v širšem smislu povzročajo revščino. 

 

 

 

2.2 Multilateralni trgovinski sporazumi v odnosu do okolja 
 

2.2.1 Svetovna trgovinska organizacija (WTO) in njena vloga 

STO je bila ustanovljena leta 1995 iz GATT – Splošnega sporazuma o carinah in 

trgovini, ki je bil sprejet že leta 1947. Ta sporazum je bil preoblikovan v pogodbena 

pravila globalne trgovine. STO je mednarodna organizacija, ki se ukvarja s pravili 

globalne trgovine med narodi. Njen glavni cilj je zagotavljanje nemotene, predvidljive 

in kar se da svobodne trgovine. Odprtost tujih tržišč za proizvajalce in izvoznike, za 

uvoznike in potrošnike pa zaupanje v varnost oskrbe in večjo ponudbo s kvalitetnimi 

dobrinami in storitvami so atributi, ki zaznamujejo organizacijo. Držav članic je 

trenutno kar 149, mednje sodi tudi Slovenija. Struktura STO je določena s IV. členom 

Sporazuma o STO. Najvišji organ je Ministrska konferenca, njej je podrejen Generalni 

svet STO. Le-ta lahko za natančnejše in bolj poglobljeno delo ustanovi t.i. pomožne 

svete (Councils), ki so mu podrejeni. Sekretariat STO je administrativni organ (EC 

2004). 

Za mednarodno liberalizirano trgovino je vloga STO izjemno pomembna, kajti 

odločitve se praviloma sprejemajo s konsenzom vseh članic in so tudi ratificirane v 

parlamentu vseh članic. Nesoglasja glede trgovine se rešujejo v procesu sporne 

poravnave (ang. Dispute Settlement Process), z ustreznimi interpretacijami sporazumov 

in obveznosti ter trgovinsko politiko posameznih držav. V interesu je preprečitev 

poglabljanj sporov v politične ali celo vojaške konflikte. Tako STO z zniževanjem 

trgovinskih ovir odpravlja tudi druge ovire med ljudmi in narodi. 
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Multilateralni trgovinski sistem (ang. Multilateral Trading System) predstavlja jedro 

sistema, sestavljen pa je iz sporazumov, ki jih je po pogajanjih podpisala večina 

svetovnih trgovinskih narodov. Ti sporazumi so pravzaprav pogodbe, ki zagotavljajo 

članicam pomembne trgovinske pravice in tudi obvezujejo vlade, da svojo politiko 

vzdržujejo v dogovorjenih mejah.  

Ker pa je članstvo v STO za članice v prvi vrsti uživanje koristi pri doseganju večje 

blaginje, je liberalizacija mednarodne trgovine je postavila pred STO visoke zahteve po 

spremembi obstoječe zakonodaje in sporazumov, ki so bili že utečeni v praksi 

mednarodne menjave vse od konca II. svetovne vojne, in ta proces živahno teče še 

danes. Znatno večjo pozornost bi organizacija morala dajati prenovam in 

preoblikovanju sporazumov, ki zadevajo skupne cilje trgovanja in trajnostnega razvoja.  

Kratek zgodovinski pregled kaže, da diskusija o trgovini in okolju sega v leto 1970, 

ko je potekala v Stockholmu Konferenca o človekovem okolju. Pri takratnih 

prizadevanju o usklajevanju stališč je Sekretariat sprejel sporazum »Nadzor 

industrijskega onesnaževanja in mednarodna trgovina«. S sprejemom je želel zgladiti 

morebitne ovire in nesoglasja trgovanja ter oblikovati novo obliko protekcionizma. 

 

2.2.2 Pogajanja in sprejeti sporazumi od 1970 do1993 

Forumi za Razvoj trgovine in okolja (1971-1991) so poglobili vpliv okoljskih 

politik na trgovino. Vse intenzivnejši trgovinski tokovi pa so ta učinek sploh postavili v 

ospredje. 

• GATT  med leti 1973 - 1979 oz. v okviru Tokijskih pogajanj (ang. Tokyo 

Round)  je pomenil pogajanja o oblikah tehničnih predpisov in standardov, ki bi 

preprečila nastanek trgovinskih ovir. Sprejet je bil Sporazum o tehničnih ovirah 

v  trgovanju, t.i. Kodeks standardov (ang. »Standards Code«). 

• V letu 1982 je vrsta DvR izrazila zaskrbljenost glede izvoza izdelkov vprašljive 

kakovosti in morebitnih škodljivih izdelkov za zdravje in varnost potrošnika, ki 

ga lahko izvajajo razvite države. Na ministrskem srečanju GATT so leta 1982 

sklenili, da mora GATT vršiti nadzor nad izvozom izdelkov, ki so prepovedani 

za domačo potrošnjo. Z veliko težavo so leta 1989 sprejeli sporazum za 

prepoved izvoza na domačem tržišču prepovedanega blaga (ang. DPGs) in 

nevarnih snovi. 
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• Med Uruguayskim krogom pogajanj (1986 – 1993) so ponovno obravnavali 

vsebinska vprašanja glede odnosa trgovine do okolja, popravili Kodeks 

standardov  in dopolnili Splošni sporazum o trgovini in storitvah (GATS), 

Sporazume o kmetijstvu, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih, sporazume o 

denarnih pomočeh in Trgovinskih aspektih pravic o intelektualni lastnini 

(TRIPS). 

 

Razvojne možnosti so bile predmet pogovorov, pogajanj in številnih forumov vse 

od leta 1970, ko so strokovnjaki raziskovalnega tima iz Tehnološkega Instituta v 

Massachusetts-u opozorili na resne znake omejitev gospodarske rasti v svetovnem 

obsegu v naslednjih nekaj dekadah. Večji del teh opozoril ni našel razumevanja med 

strokovno javnostjo ali bil celo  zavrnjen. 

 

Leta 1987 je Svetovna Komisija za Okolje in razvoj izdala poročilo z naslovom 

Naša skupna prihodnost (ang. Our Common Future – Burtland Report), v katerem je 

ubesedila pomenko  »trajnostni razvoj« (ang. sustainable development). To poročilo je 

naslovilo ostro kritiko mednarodni trgovini, da je odgovorna za »onesnaženje revščine« 

(ang. pollution of powerty). 

Članice Združenja za svobodno evropsko trgovino (EFTA) so leta 1991 sklicale 

EMIT skupino (ang. Environmental Measures and International Trade) za sprejemanje 

trgovinskih ukrepov. Osredotočili so se na naslednje vsebine okoljskih 

protekcionističnih politik oz. njihove učinke: 

• mednarodne trgovine 

• odnosa med pravili multilateralnega trgovinskega sistema in trgovinskimi 

provizijami, ki jih vsebujejo MEAs – Multilateralni trgovinski sporazumi (npr. 

Baselska Konvencija, Gibanje za ravnanje z nevarnimi snovmi  in odpadki) in 

• transparentnosti nacionalnih okoljskih zakonodaj in vplivanja le-teh na trgovino. 

 

Uspešno delo EMIT-a se je nadaljevalo tudi do »Srečanja za Zemljo« (ang. Earth 

Summit) leta 1992, kjer so udeleženci poudarili vlogo mednarodne trgovine pri 

zmanjševanju revščine in spopadanju z okoljskimi težavami. Na tem srečanju je bil 



 21

sprejet program Agenda 21, ki je vendarle priznal pomembno vlogo mednarodne 

trgovine za trajnostni razvoj. 

 

2.3 Komisija  za trgovino in okolje (CTE) 

Komisija za trgovino in okolje pri STO (ustanovljena aprila 1994) je za vse svoje 

članice sprejela okvirni program, ki je širši od skupine EMIT (CTE B.l.) Vsebinsko 

zajema: 

- multilateralne sporazume o okolju (MEAs) in pravila STO 

- sporne poravnave in multilateralne sporazume 

- okoljske politike 

- davke, tehnična pravila, označevanje izdelkov 

- transparentnost 

- dostop do tržišč 

- blago, ki prepovedano na domačem tržišču (DPGs) 

- intelektualno lastnino 

- storitve in 

- dogovore z nevladnimi organizacijami (NGOs). 

STO v vlogi globalne avtoritete je pod drobnogledom civilne družbe in okoljskih 

organizacij podvržena stalnim kritikam glede njene odločne vloge pri vzpostavljanju 

multilateralnega trgovinskega sistema. Kritiki jo obsojajo nedemokratičnosti in 

nepreglednosti nad dogajanji med pogajalskimi krogi. Nasprotniki ji celo pripisujejo 

krivdo pri ogrožanju trgovinskih politik posameznih držav članic in njihove suverenosti. 

Pri zastopanju svojih interesov morajo države v številnih pogajanjih popustiti pod 

pritiski STO in žrtvovati npr. razvoj neke industrije, pravice delavcev, reševanje 

okoljskih vprašanj… Pri globalnih vprašanjih in reševanju težav nalezljivih bolezni in 

okužbe s HIV so še posebej interesno nasprotujoča si področja zaščite intelektualne 

lastnine (TRIPS); revnim državam prepovedujejo izdelavo generikov, ki bi utegnila 

rešiti na tisoče življenj. Upoštevajoč številne aspekte koristnosti delovanja tako 

pomembnega akterja svetovne trgovine, je nesporno, da prosta trgovina pospešuje 

investiranja v druge države, pomaga pri vzponu ekonomije in dviganju življenjskega 

standarda vseh vključenih držav. Pri tem pa je nedvoumno zakon močnejšega tisti, ki 

daje prispeva k oblikovanju zakonodaj in pogojev mednarodne menjave. 
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3 MULTINACIONALNA PODJETJA VS. TRAJNOSTNI RAZVOJ 
 

Multinacionalna podjetja (MNP) delujejo v vsaj dveh državah, tako da sta sedež in 

uprava v eni državi, podjetja oz. podružnice pa v drugi državi ali v večih državah.  

Multinacionalne korporacije (ang. Multinational Corporations - MNC) nekateri 

poimenujejo tudi »transnacionalne korporacije« (TNC). Te multinacionalke so bodisi 

ameriške, japonske ali zahodno-evropske (Nike, Coca-Cola, Wal-Mart, AOL, Toshiba, 

Honda in BMW), imajo pa sloves ustvarjanja novih delovnih mest, predstavljajo 

bogastvo in izboljšujejo tehnologije v deželah, kjer je razvoj potreben in pisan z veliko 

začetnico (OECD 2000). Razen teh investicijskih zaslug pa so MNP tudi lobij aktualni 

politiki in vladam; z roko v roki krepijo tako prvi kot drugi svojo moč. Njihov interes 

sta moč in ustvarjanje dobička za ceno tudi več tisoč delovnih mest; okoljska 

osveščenost in trajnostno delovanje pa največkrat pri kompleksni hierarhiji ciljev ne 

prideta do zadostne veljave. 

 

3.1 Multinacionalna podjetja – vloga, delovanje in njihova moč 

Organizacija za sodelovanje in razvoj (OECD) je pripravila smernice za MNP v 

okviru svojega okoljevarstvenega programa, kjer izpostavlja veliko vlogo usklajenega 

managementa okolja za osnovo doseganja trajnostnega razvoja, ta aspekt pa oriše kot 

poslovno odgovornost in poslovno priložnost za te korporacije. Te smernice nalagajo 

MNP nalogo aktivnega vsakodnevnega delovanja in dajejo poudarek spremljanju vseh 

korporacijskih aktivnosti za doseganje tega cilja. Izpolnjevanje teh obveznosti je 

naloženo najprej podjetju samemu v internem obsegu, enakovredno pa je pozornost 

namenjena vsem procesom od življenjskih ciklov do omogočanja okoljskih usposabljanj 

in izobraževanj v skladu s politikami podjetij. 

V ta namen obstaja vrsta orodij in ukrepov, ki olajšujejo implementacijo (OECD 

2000): 

• okoljski management (certifikati, ekološko učinkoviti procesi), 

• informiranje javnosti in svetovanje udeležencem (utrjevanje zaupanja, 

označevanje ekoloških  izdelkov, partnerstva), 

• ocene življenjskih ciklov izdelkov (od pridobivanja surovine za izdelek do 

končne reciklaže in odstranitve neuporabnega blaga), 
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• varnostni ukrepi (proaktivni in stalni ukrepi za zaščito okolja, management 

tveganja), 

• preventiva, pripravljenost za takojšnje ukrepanje po potrebi (minimizacija škode 

ob nezgodah in zaščita zdravja ljudi), 

• stalne izboljšave v ukrepih varovanja okolja (prilagoditve v verigi vrednosti, 

razvoj  »zelenih« izdelkov, osveščanje potrošnikov, R & R), 

• okoljsko izobraževanje in usposabljanje (zaščita zdravja zaposlenih, poznavanje 

predpisov in zakonodaje, izobraževanje poslovnih partnerjev) in 

• prizadevanje za doseganjem skupne razvojne okoljevarstvene politike 

(oblikovanje ekonomskih in okoljskih stališč, mednarodni svetovalni procesi, 

partnerstva z vladami in lokalnimi skupnostmi, kooperativnost med podjetji). 

Te smernice predstavljajo precej ohlapen paket priporočil, nikakor pa ne 

nakazujejo ukrepanj ali sankcij s strani tretjega (npr. OECD), ki bi sledili ob 

nespoštovanju ali prekoračitvah teh opisanih premis. Nevsiljivo se poraja 

razmišljanje o veliki verjetnosti  prekoračitev dovoljenih ravnanj teh močnih 

akterjev svetovnega gospodarstva pri doseganju njihovih ciljev, saj nekatera MNP 

presegajo številne države po njihovem BDP. Povezanost z najmočnejšimi 

političnimi elitami je na splošno prepoznavna in sestavni del njihovega 

komuniciranja z javnostmi. Ali selitve proizvodnje (tako najbolj nevarnih za okolje 

kot ostalih), prenos cele vrste spornih tehnologij in raziskovalnih centrov ter izvoz 

npr. visoko radioaktivnih odpadkov v DvR, pomenijo zgolj destruktivno ravnanje do 

okolja za dosego ekonomskih ciljev mednarodnega trgovanja, ali tudi edini način v 

razvojnih stopnjah rastočih gospodarstev, ki dajejo na razpolago svoje naravna 

bogastva in človeške vire, bo kmalu pokazal čas. Z gotovostjo se prav nobeno 

nerazvito gospodarstvo brez  žrtev ne more povzpeti med razvite.  

 

3.2 Razvojni načrti kluba razvitih 

Razvoj EU v zadnjih nekaj letih kaže ugodne rezultate intenzivnejše mednarodne 

trgovine in enotnega trga. Nesporno tudi v tem konglomeratu ekonomskih interesov 

želijo MNP praviloma uveljavljati svoje interese, lobije in moč. E-25 zagotovo ni 

uresničila protekcionističnega scenarija »Evropa kot trdnjava« (Bobek 1999, 13), 

temveč je ubrala bolj liberalno držo. 
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Nadaljnji razvoj bo tudi odvisen od vpliva panožnih lobijev, ki vplivajo na nacionalne vlade 

z zahtevami po zaščiti, največkrat na osnovi prostovoljnih omejitev izvoza. Če pa bodo 

industrijske skupine postale evrolobiji, bodo imele velik vpliv in bi lahko sprožile pritiske v 

času, ko se jim bo težko upreti (Bobek 1999,14). 

 

V prvem členu Konvencije podpisane leta 1960 v Parizu OECD navaja vsebino 

svojih politik veljavnih tudi za MNP, ki: 

- se zavzemajo za največjo možno trajnostno ekonomsko rast in zaposlenost, pa 

tudi za dvigovanje življenjskega standarda držav članic ter sočasno za finančno 

stabilnost, ki bi skupaj pripomogli k razvoju svetovne ekonomije, 

- naj prispevajo k usklajenim gospodarskim širitvenim procesom tako v državah 

članicah kot nečlanicah za doseganje boljšega gospodarskega razvoja in  

- naj pripomorejo k razširitvi svetovne trgovine temelječ na multilateralnih 

dogovorih, ki so nediskriminatorni in v skladu z mednarodnimi zahtevami. 

 

Multinacionalna podjetja so ne glede na svoj sedež dolžna upoštevati veljavno 

zakonodajo, pravila in administrativna določila v državah, v katerih opravljajo svojo 

dejavnost (tako v razvitih kot DvR), in storiti vse za zaščito okolja, ne ogrožati zdravja 

ljudi in jim zagotavljati varnost. Vodenje aktivnosti je potrebno podrediti širšim ciljem 

trajnostnega razvoja in svoje ožje interese umestiti v ta okvir globalnega dobrega. 

Naloge, ki so neposredno navezane na okolje, so v povezavi s prej naštetimi orodji in 

smernicami, ki omogočajo načrtnejše izvajanje in kontrolo nad ravnanji (OECD 2000). 

Prioritete so: 

• Vzpostavitev in ohranjanje sistema okoljskega managementa, ki zajema 

zbiranje in evalvacijo verodostojnih in pravočasnih podatkov oz. informacij 

glede stanja okolja, zdravja in varnostnih ukrepov. Sem sodi tudi zastavljanje 

merljivih ciljev, postavljanje ciljev za izboljšanje delovanja v okolju in 

stalno preverjanje (evalvacijo). Gre za monitoring  in preverjanje napredka 

pri vzpostavitvi zdravega okolja, zaščiti zdravja in zagotavljanju varnosti. 

• Zavzemanje za stroške, poslovno zaupanje in zaščito intelektualne 

lastnine, kjer igra pomembno vlogo ustrezno in pravočasno obveščanje 

javnosti in zaposlenih. Na drugem mestu so prizadevanja za primerno in 

pravočasno  komunikacijo s skupnostmi in svetovalna vloga.  
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• Natančna presoja glede vplivov na okolje pri procesih, proizvodnji blaga 

in opravljanju storitev MNC. Sprejemanje odločitev mora temeljiti na  

prednostnih ciljih varovanja okolja in zdravja. 

• Vsa morebitna tveganja ali povzročanja škod je potrebno zmanjšati na 

najmanjšo možno mero z vsemi razpoložljivimi sredstvi (tehničnimi in  

znanstvenimi). 

• Ustrezno načrtovanje v širokem obsegu zahtev (terminsko, kontingenčno, 

logistično, sistem tveganj ipd.). 

• Izboljšanje korporativnega delovanja v okolju, kamor lahko prištevamo 

izboljševanje ustreznih tehnologij, ki ustrezajo določenim standardom. 

Intenziviranje proizvodnje tistih dobrin in opravljanje storitev, ki so okolju 

prijazni ali vsaj nanj nimajo škodljivih vplivov v vseh življenjskih fazah 

(slika 3.1). Potrošnikom in partnerjem pa ponuditi možnosti okoljskega 

izobraževanja. Izvajanje teh izobraževalnih nalog pa je potrebno postaviti 

kot trajnostni cilj. 

• Uvesti je potrebno drugačen pristop v izobraževanju znotraj korporacij. 

• Učinkovita javna politika je ključna pri sodelovanju partnerstev in 

iniciativ. 

Nenazadnje je tesnejše sodelovanje med korporacijami, vladami, nevladnimi 

organizacijami, gibanji za trajnostni razvoj, civilno družbo in potrošniki v obliki 

pravega dialoga in enakovrednih pogajanj tista nakazana rešitev, ki bo uspela pripeljati 

do konsenza različnih interesov zadovoljevanja potreb in želja posameznih družbenih 

skupin. Prav gotovo si MNP prizadevajo doseči čim učinkovitejše in uspešno 

gospodarjenje na velikem odru globusa in s tem nenazadnje uspehe v doseganju 

dobičkov. In ne presenečajo zadnje novice iz ZDA, da si številne ameriške korporacije 

kljub trdovratnemu vztrajanju Busheve administracije glede odklonitve podpisa 

Kyotskega protokola prizadevajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov. V tem cilju, da 

prostovoljno zmanjšajo emisije, vidijo korporacije poslovni smisel, varčevanje s stroški 

in izboljšanje ugleda v družbi. Tako so Wal-Mart, general Electric, Shell Oil in Duke 

Energy v maju 2006 pozvale ameriški Kongres, da naj predpiše posameznim poslovnim  
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Slika 3.1  Analiza življenjskih ciklov izdelka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Sekretariat CTE 2000, 14. 

 

sistemom obvezne CO2 viške – maksimalne vrednosti (ang. Carbon Caps). Ta 

predpisana količina bi predstavljala za posamezne onesnaževalce največjo možno 

količino izpustov toplogrednih emisij, ki je določena tudi s Kyotskim protokolom. 

Še več optimizma pa prinaša dogovor, da lahko onesnaževalci, ki ne bodo dosegli 

dovoljenih kvot, odprodajo svoj »kredit« drugim podjetjem, ki bi presegala limit. 

Kakopak se temu predlogu upirajo številna podjetja, ki bi jim takšna zakonodaja 

poslabšala konkurenčni položaj, zato se Administracija zavzema za prostovoljno 

določanje kvot pri doseganju zmanjšanja emisij (Herro 2006, 2).  
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4  EU V ODNOSU DO STO IN OECD  
 

4.1 Najmočnejša trgovinska akterja - STO in OECD 

EU je eden izmed ključnih akterjev v STO. Enotna jima je skupna trgovinska 

politika, Evropska komisija pa razen tega sodeluje pri STO na pogajanjih v korist vseh 

E-25. Zakonska podlaga je 133. člen Sporazuma o Evropski skupnosti (ang. European 

Community Treaty). Pogajanja potekajo v okviru DDA, Doha Agende za razvoj (ang. 

DDA  - Doha Development Agenda). DDA zastopa tako stališča odpiranja trgov in 

tekoče dopolnilno oblikovanje pravil, posebej pa ukrepe v smeri vključevanja DvR v 

svetovni trgovinski sistem. Glavni cilj novega kroga pogajanj je postaviti razvoj v samo 

središče svetovnega trgovinskega sistema na način, ki bo v pomoč pri premagovanju 

revščine in odstranjevanju ostalih razvojnih tegob.  

DDA postavlja v središče pozornosti odnos med liberalizirano trgovino in okoljem. 

Ker so pogajanja pogoj za doseganje sporazumov, ponuja dokument za primere 

nesoglasij ali sporov ustrezne alternativne rešitve oz. pomoč mednarodnih institucij. V 

pomoč so lahko: (i) Mednarodno sodišče za pravice (ICJ), (ii) Mednarodna zakonodajna 

komisija pri ZN (ILC), (iii) Mednarodno sodišče za okoljske arbitraže in sprave 

(ICEAC) in (iv) sestavljena neodvisna delovna skupina zainteresiranih vlad. Obstaja še 

vrsta drugih sodišč in pisarn za mediacije in sprave, pogosto zaželeno je Stalno sodišče 

za arbitražo (PCA). 

S širitvijo EU na E - 25 je postala globalna dimenzija njenih razvojnih strategij še 

pomembnejša. Tako pridružene članice kot še ostale, ki se bodo priključile Uniji v 

naslednjih letih, se spopadajo z vrsto težav, vendar sočasno nudijo skupnosti tudi lastne 

posebnosti in izzive. Nekateri izmed teh so biotska pestrost, naravne možnosti za 

panoge storitvenega sektorja ipd. V povečanem obsegu se spreminja (in se še bo) 

kmetijska populacija, izjemne so potrebe v investiranje infrastruktur in novih tehnologij. 

Zaradi vseh teh razlik v gospodarstvih, naravnih danostih in socialnih razlikah, se lahko 

v novi Uniji uspešno uresničujejo le prenovljene politike. Prav bi bilo, da bi se v 

njihovo sooblikovanje že pred vstopom vsaj deloma vključile tudi države kandidatke za 

članstvo. 

Trajnostni razvoj EU je pomembna dopolnitev globalnim trajnostnim nalogam in 

uresničevanju politik. Tako proizvodnja kot potrošnja se v Uniji povečujeta, večji je 
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ravno tako pritisk na izrabo globalnih okoljskih virov. Politike EU – tako interne kot 

eksterne – morajo pri doseganju koherentnega trajnostnega razvoja podpirati tudi 

prizadevanja drugih držav. 

Nadaljnje sodelovanje EU poteka na nivoju držav kot na institucionalnem nivoju. 

Izjemno učinkovito je z OECD, sledijo Mednarodna delavska organizacija (ILO), 

Mednarodni denarni sklad (IMF), Svetovna banka (WB) in Program za okolje pri ZN 

(United Nations Environmental Programme). 

EU je predstavnica enega izmed pomembnejših oblikovalcev Strategije o okolju za 

21. stoletje pri OECD. S to Strategijo želi OECD postaviti jasna napotila za trajnostne 

politike vseh držav članic in voditi delo v prihodnosti. Strategija ima izvršitveni rok v 

letu 2010. Za nadzor nad uresničevanji posameznih etapnih ciljev in napredovanjem je 

oblikovala okoljski program indikatorjev, ki so v mnogih zahtevah enotni z indikatorji 

trajnostnega razvoja s strani EU same. Države članice se obvezujejo, da bodo s tem 

programom izpolnjevale tako načela iz Ria (1992) in Agende 21. 

Strategija opiše potrebo po »novi ekonomiji« iz razlogov naraščanja prebivalstva 

(obstaja podatek o 7,5 milijarde Zemljanov do 2020), kar je omogočil razvoj znanosti in 

tehnologije in večjih količin pridelane hrane na enoto obdelane površine. Povečala se je 

prehrambena varnost in človekov reprodukcijski potencial se je sprostil zaradi manjšega 

odpora okolja. Napredni načini zdravljenja in razvoj medicine, izboljšanje higienskih 

razmer in manjša umrljivost otrok so dejavniki, ki bodo še naprej vzpodbujali 

ekspanzijo populacije. Seveda temu ne sledijo zahodne industrijske civilizacije. 

Nasprotniki  agrokemične revolucije to poimenujejo zlo našega stoletja, saj je večja 

količina hrane nekakovostna, brez posebne prehrambene vrednosti in škodljiva za 

zdravje (Komat 1995, 67). Drugi trendi so preselitev ruralnega prebivalstva v urbana 

središča in predmestja, staranje prebivalstva in hitra rast tehnološkega sektorja ter velike 

tehnološke spremembe. To je skupek pritiskov na okolje, ki je že danes 

preobremenjeno. Strategija za 21. stoletje poziva posamezne države k nacionalnim 

korakom in akcijam.  

OECD  je izdelala poseben sistem imenovan Okoljska preglednica (ang. OECD 

Environmental Outlook), ki razvršča posamezne pereče okoljske problematike v tri 

skupine. Simbolično so poimenovane skupine zelenih, rumenih in rdečih lučk 

(signalov). 
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a) Zelene luči označujejo sedanje delovanje in prihodnje korake v napredku pri 

državah članicah, ki so si podobne v pristopih in v politikah reševanja 

problematike, vendar se zahteva natančen nadzor. Ciljna področja so predvsem 

industrijsko onesnaževanje, ki je vse manjše, vsaj kar zadeva najhujše 

onesnaževalce (CO, SO2 in svinec), ugotavljanje stanj rek in jezer, pridobivanje 

rodovitne zemlje namenjene organski kmetijski pridelavi in zaščita gozdnih 

površin v številnih državah OECD. 

b) Rumene luči so znak negotovih stanj ali potencialnih težav. S to barvo se 

zaznamujejo  učinkovanja okoljskih vplivov na zdravje človeka, vse toksične 

emisije industrijskih panog in nevarni odpadki. Naslednja skupina so ogrožene 

akvakulture (pretežno rib) in nasadi gozdov. Sledijo potencialne nevarnosti 

biotehnologije, saj govorimo o negotovih, še neraziskanih in nepoznanih 

področjih implementacije. Nenazadnje pa so za okolje degradacijski tudi 

izjemno veliki učinki porabe energije in transport. 

c) Rdeče luči zadevajo ravno tako sedanje in prihodnje negativne trende v 

kopičenju odpadkov, zastojev v cestnem prometu in potrojeni gostoti letalskega 

prometa. Na drugem mestu so alarmantne količine emisij toplogrednih plinov in 

spoštovanje Kyotskega protokola, ki je še vedno pod vprašajem glede 

enakomerne implementacije med državami onesnaževalkami. Kmetijstvo nosi 

slab sloves glavnega onesnaževalca zemlje in voda, ogrožanja rastlinskega sveta, 

živali in ljudi. Razpoložljivost čiste pitne vode je zelo pomemben in akuten 

problem prihodnosti. 

Rdeče označeni problemi povzročajo visoke stroške gospodarstvu, finančno 

breme nasploh in kopičenje socialnih težav. Slednje se v verigi škod odražajo v 

slabotnejšem  in ogroženem zdravstvenem stanju ljudi vsesplošno. 

 

Ali je sploh mogoče stopiti »korak nazaj«, obrniti smer razvoja v skladnost oz.  

harmonijo z vitalnimi funkcijami okolja? Vprašanje ne pozna odgovora, ker so 

rešitve predvsem v glavah in rokah nas vseh - akterjev trajnostnega razvoja. 

Radikalne poteze niso priljubljene, kljub temu pa prihodnost kliče po radikalno 

spremenjenem načinu razmišljanja v vsakdanjem odnosu velikih povzročiteljev škod 
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in srednje odgovornih. In ravno tako pomembno je, da bi se ta odnos zrcalil tudi kot 

slika realnosti prenovljenega  razmišljanja malega človeka.    

 

4.2 EU in nove pridružene članice – implementacija trajnostnega razvoja 

Evropski svet je junija 2001 v Göteburgu sprejel EU Strategijo za trajnostni razvoj, 

ki postavlja v ospredje harmonizacijo gospodarskega razvoja, socialnih povezanosti in 

varovanja okolja za dosego cilja trajnostne Evrope. Ta cilj postaja vse obsežnejši, 

bistveni del te Strategije pa je napredek pri nadzorovanju uresničevanja zastavljenih 

nalog. Skupina ekspertov je razvila sistem za merjenje uspešnosti izvajanja posameznih 

nalog in ga poimenovala »Indikatorji trajnostnega razvoja - task force« (ang. 

Sustainable Development Indicators - SDI). Obravnavana tematska področja so 

predstavljala politične prioritete Evropske komisije v obdobju od 1995 do 2005. Z njimi 

posreduje Komisija kvantitativne tendence trajnostnih indikatorjev preko spletnih strani 

najširši javnosti, jo informira in seznanja o skupnih interesnih točkah z aktualno politiko 

in njenimi cilji. Državljanom EU se na takšen način posredujejo podatki, ki osveščajo in 

jim ponudijo možnosti in izzive za prihodnost. 

Indikatorji so namenjeni informiranju interesnih skupin v družbi, saj nudijo podatke 

o aktualnem stanju in so dostopni na spletnih straneh Komisije za trgovino in okolje pri 

EU14. Med prvih deset razvrščamo: 

1 gospodarski razvoj (glavni indikator predstavlja BDP na prebivalca, tematske 

skupine: investicije, konkurenčnost in zaposlovanje) 

2 revščina in socialna izključenost (ogroženost zaradi revščine: finančna 

revščina, zaposljivost in drugi aspekti socialne izključenosti) 

3 staranje prebivalstva (starostni kvocient: ustreznost pokojninskega sistema, 

demografske spremembe, zmožnost sistema javnih financ) 

4 javno zdravstvo (zdravo življenje: zaščita zdravja, življenjske navade, varnost 

in kvaliteta živil, management kemikalij, zdravstvena tveganja zaradi vpliva 

okolja) 

5 klimatske spremembe in energija (emisije toplogrednih plinov, domača bruto 

potrošnja energije) 

                                                 
14    Online: http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/102&format=HTM 
(23.05.2006) 
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6 strukture potrošnje in proizvodnje (domača poraba materialov: ekološka 

učinkovitost, strukture potrošnje, kmetijstvo, socialna odgovornost podjetij) 

7 management naravnih virov (zaščita ptic, ekološki sistemi ulova rib v morjih, 

sladkovodni viri, izraba tal) 

8 promet (poraba energije v prometnem sektorju: povečanje prometa, socialni in 

okoljski učinki prometa) 

9 dobro vodenje držav (kredibilnost EU institucij pri državljanih Unije: 

koherentnost politik, soudeležba državljanov, pravica do glasovanja) 

10 globalno partnerstvo (javna razvojna pomoč: financiranje trajnostnega razvoja, 

globalizacija trgovine, management virov). 

Vrednosti vseh desetih indikatorjev prikazuje tabela 4.3. 

 

Slika 4.1  Piramida indikatorjev trajnostnega razvoja 

 

 
Vir: Evropska komisija, CPS – Komisija za statistični program, 2005. 
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Odvisno od aktualnosti problema, meritev učinkovitosti in uspešnosti napredka ter 

nujnosti reševanja posamezne teme, so le-te zaradi boljše transparentnosti razvrščene v 

tri nivoje v hierarhični piramidi.  

Indikatorji so ravno tako v pomoč pri ovrednotenju napredka na ostalih 

neimenovanih področjih. Gospodarski razvoj kot prva tema še posebej poudarja 

gospodarske dimenzije trajnostnega razvoja in vzpostavlja povezavo s cilji Lizbonske 

strategije. Evropska komisija v vsakoletnem Pomladanskem poročilu, ki ga predloži 

Svetu Evrope, ocenjuje napredek posameznih držav članic v uresničevanju ciljev 

Lizbonske strategije. Področja gospodarske rasti, zaposlenosti, razvoja in raziskav, 

izobraževanja, okolja, socialne vključenosti ter gospodarskih reform so ocenjena s 

pomočjo strukturnih indikatorjev za vsako državo članico Unije.  

 

Slika 4.2  Dimenzijsko razširjena integracija indikatorjev trajnostnega razvoja 

 
 

Vir: Evropska komisija, CPS – Komisija za statistični program, 2005. 

Števila predstavljajo število indikatorjev ( povezava s tabelo 4.1). 

 

 



 33

Tabela 4.1  Tematsko razširjena integracija indikatorjev trajnostnega razvoja 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda:  Gosp = gospodarska, Soc = socialna in Eko = ekološka   

Vir: Evropska komisija, CPS – Komisija za statistični program, 2005. 

 

4.3 Reševanje težav z naravnimi viri  

 

Vir: Evropska komisija, CPS – Komisija za statistični program, 2005. 

 

4.3 Reševanje težav  

Vloga posameznih gospodarstev je širša od doseganja gospodarske rasti in 

blagostanja njihovih subjektov, ob spontanem produktu naše ere, ki smo ga poimenovali 

globalizacija, je samozadostnost obsodba za kratkotrajno uživanje dobrin in stanja 

uspeha. Iz tega razloga pravzaprav ne more obstajati na tej obli kakršnakoli kvazi 

skupnost ali gospodarska entiteta, ki bi delovala povsem izolirano. Vsaka močnejša 

skupina je za svojo ohranitev dolžna vzdrževati z drugimi skupnostmi interaktivne 

tokove na različnih področjih. EU je prehodila dolgo pot do današnje zrelosti, pri tem pa 

sta ji bila v pomoč tako zgodovinski razplet dogodkov kot »bit evropskega človeka«. 

Zato ne presenečajo širitveni procesi Unije, veliko tržišče je priložnost tako za države 

članice kot za države zunaj nje. Za doseganje gospodarske rasti je liberalizirana trgovina 

pogoj, ki zagotavlja pretočnost blaga, storitev in kapitala (neposrednih in  portfolio 

investicij), s tem pa omogoča učinkovitejšo rabo naravnih in neobnovljivih virov, 

čistejših in posodobljenih tehnologij in praviloma konkurenčnejši položaj narodnih 

gospodarstev. Gotovo pa je, da ima širitev svoje meje, torej lahko v bližnji prihodnosti 

pričakujemo vrsto gospodarskih, političnih in nacionalnih  trenj med E – 25 in bodočimi 

kandidatkami za članstvo ter tistimi, ki ne bodo dobile priložnosti. 

Ena dimenzija Dve dimenziji Tri dimenzije 
Tema Gosp Soc Gosp Gosp/Soc Gosp/Eko Soc/Eko Gosp/Soc/Eko 

Gospodarski razvoj 1 - - 3 - - 1 

Revščina in socialna 
izključenost - - - 4 - - - 

Staranje prebivalstva - - - 4 - - - 

Javno zdravstvo - 1 - 3 - - 2 

Klimatske spremembe in 
energija - - - - 6 - - 

Strukture potrošnje in 
proizvodnje - - - - 2 - 6 

Management naravnih virov - - 3 - 1 - 3 

Promet - - - - 4 - 2 

Dobro vodenje države - 3 - 1 - - 2 

Globalno partnerstvo - - - 1 1 - 3 

Skupno 1 4 3 16 14 0 19 
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4.3.1  Okolje 2010 – naša prihodnost je v naših rokah 

Na začetku novega tisočletja je sprejela Evropska komisija predlog za novi Okvirni 

program za zaščito okolja za obdobje od 2001 - 2010. V tem programu so natančno 

predstavljena težišča okoljskih politik in nekatere dejavnosti ter predlogi, ki vodijo k 

rešitvam problematike trajnostnega razvoja. Zaščita našega planeta, ki ga bodo 

podedovale kasnejše generacije, postavlja zdajšnji generaciji izzive za iskanje 

optimalnejših rešitev, kajti pravočasna zaustavitev ali omilitev usodnih posegov v 

ekosisteme lahko reši bivanje in možnosti razvoja za človeka jutrišnjega dne. Evropejci 

se ne zavzemajo le za ukrepe na domačih tleh, z inovativnostjo in izboljšanjem 

gospodarskih ter trajnostnih rezultatov si zastavljajo nalogo v širšem kontekstu 

globalnih pozitivnih usmeritev.  

V štirih glavnih skupinah ukrepov, ki so glede na prioritete podobni ostalim 

programom za »globalno dobro«, je EU natančno opisala področja aktivnosti, kjer že 

tečejo programi denarnih pomoči, svetovanja in izobraževanja. Trajnostno ravnanje je 

Unija vtkala tudi sicer v programe, ki na prvi pogled učinkujejo usmerjeni v drugo smer. 

Skupine okoljskih težišč: 

1 Ohranjanje klime 

2 Ohranjanje narave in živali v divjini 

3 Reševanje okoljskih in zdravstvenih vprašanj  

4 Ohranitev naravnih virov in reševanje težav z odpadki. 

 

Ohranjanje klime zadeva predvsem stabilizacijo količin toplogrednih plinov, da se 

ne izzove umetna sprememba klime na Zemlji: 

- kratkoročni in srednjeročni cilj predstavljata znižanje za 8% v obdobju 2008-

2012 (Kyotski cilj); 

- dolgoročno do 2020 zmanjšanje emisij za 20-40% glede na količine v letu 1990; 

- program prvič poziva meddržavni gremij k dolgoročnemu cilju, ki bi znašal 

70% znižanje emisij. 

Ohranjanje narave in živali v divjini je program, ki se zavzema za ohranitev 

biotske pestrosti, ki ni le skrb ekologov, ornitologov, prijateljev divjih živali in 

»zelenih«. Naravni sistemi nas oskrbujejo z zrakom, vodo in hrano, zato so pomembni 

za naše preživetje. Ohranjanje travnatih, gozdnih, močvirskih in vodnih površin, 
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naravnih habitatov in divjine sodi v najvišji vrh prioritet managementa narave. Izrazito 

nedogovorjeno je vprašanje morij, ki so jabolko spora na vseh nivojih družbenih 

dogovarjanj; na nacionalnem, vojaškem, kmetijskem, prometnem, raziskovalnem in 

najširšem gospodarskem smislu. Cilji so naslednji: 

- zaščita in ohranjanje narave (od ponovne vzpostavitve ravnotežja do   

harmoniziranega delovanja sistema); 

- reševanje in ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v EU in 

- zaščita tal pred erozijo in kemijskim onesnaževanjem. 

 

Evropska komisija za okolje dosledno in stalno oblikuje natančnejše predpise in 

določila, ki so zakonska obveza za vse E – 25, upošteva pa tudi nacionalne posebnosti. 

Ravno tako je Komisija pripravila mednarodne programe pomoči za primere naravnih 

katastrof, ki se bodo nepreklicno dogajale. 

 

Reševanje okolja in skrb za zdravje ljudi je naslednje veliko področje, ki 

povzroča  največjo zaskrbljenost med strokovnjaki, ki so oboroženi z informacijami 

zaupnejšega značaja. Genska tehnologija in vsesplošna uporaba kemikalij v vseh 

segmentih človeške potrošnje spreminjata človeške genske zasnove in vplivata na 

normalno delovanje organizma ter na psihično zdravje ljudi. Če se v svojem telesu ne 

počutimo dobro, smo le delno sposobni opravljati naše vsakodnevne naloge. Medicina 

zdravi mnoge bolezni in se uspešno bori proti neozdravljivim boleznim, ostaja pa 

nemočna ob netipičnih simptomih in bolezenskih slikah, ki so nov, vse pogostejši pojav. 

Prepogost pojav posameznikov v razvitih družbah je mačehovski odnos in 

neodgovornost do lastnega zdravja, ki ga prepogosto ne znamo vrednotiti. Svetovni 

zdravstveni problem izjemnih razsežnosti ostaja okuženost z virusom HIV, ki povzroča 

izumiranja populacije oz. posameznih plemen v Afriki, saj je kar tretjina obolelih. Ker 

so življenjske razmere drugod po svetu boljše ali celo zelo dobre, je tam obolevnost 

mnogo nižja, a še vedno prisotna. Preventivni ukrepi in različne oblike pomoči črni 

celini so kot kaplja v morje, ko nas pretresejo statistični podatki o žrtvah.  

 

Naravni viri in odpadki so posledica načina življenja, ki daje predvsem prednost 

kvantiteti pred kvaliteto. Redke so razvite družbe, kjer se ljudje cenijo po tem, da sicer 
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trošijo, vendar blago, ki je visoke kakovosti in tudi proizvedeno v procesih, ki so kar 

najmanj škodljivi okolju. Ob potrošnji višje in visoko kvalitetnega blaga gospodarstvo 

ne utrpi nikakršne škode in ne mednarodna trgovina, saj imajo potrošniki takšnih družb 

visoke zahteve po najraznovrstnejši ponudbi izdelkov, ki jih določene panoge seveda ne 

morejo v celoti proizvajati doma. Potrebna so tudi večja sredstva za R & R, zahtevnejše 

tehnologije, bolj izobraženi človeški viri… Ker se želi Unija približati modelu takšne 

razvite družbe, sprejema obsežno zakonodajo, ki bi poenotila tržišče, povečala 

konkurenčnost in osveščala proizvajalca in potrošnika. Hkrati pa je potrebno zgraditi 

sistem razgradnje odpadkov za celotno Unijo, od shranjevanja oz. uničevanja najbolj 

nevarnih do manj nevarnih voluminoznih. Tako se lahko vzdržuje vzajemen proces 

delovanja družbe z delovanjem naravnih procesov precej bolj uravnoteženo. 

 

Koncept za izgraditev tako uravnotežene družbe, kjer je gospodarstvo gonilna sila, 

spremljajo pa ga nedvomno ostale družbene aktivnosti, se lahko uresničuje na različne 

načine, a zahteva se njihova usklajenost in ciljna orientiranost. Unija za dosego cilja 

uporablja razen vrste trgovinskih instrumentov (carinskih in necarinskih) še druge 

instrumente, ki jih vsebuje ta koncept: 

a) Izpolnjevanje obstoječih predpisov in nadzor nad izpolnjevanjem zakonodaje 

na območju Unije, kot tudi predpisov, ki veljajo zunaj nje. K temu sodijo tako 

koristna kot škodljiva ravnanja, ki naj služijo kot zgled ali opozorilo drugim, 

tudi vladam in oblikovalcem politike. 

b) Okolje postaviti v središče gospodarskega in družbenega dogajanja s pomočjo 

rednega poročanja in obveščanja o rezultatih (indikatorjih), ki prikazujejo 

uspehe in neuspehe delovanja. Ob tem pa preverjati dejansko stanje in 

oblikovati celostno podobo na poti doseganja ciljev Unije. 

c) Sodelovanje s tržiščem, kjer je skrb za okolje tako naloga podjetij kot 

potrošnikov. »Okolju prijazna gospodarska rast« lahko omogoči Evropi vzpon 

na sam vrh in utrditev pozicije vodilnega gospodarstva na svetu. Instrumenti 

so številne oblike pomoči za podporo podjetjem, da spremenijo dosedanja 

škodljiva ravnanja v okolju prijazna, in po drugi strani kazni, ki doletijo 

kršitelje. Finančni sektor ima nalogo stimuliranja svojih komitentov z 
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ugodnimi finančnimi posojili, na plečih formalnega in neformalnega 

izobraževanja pa je vrsta nalog za osveščanje in usposabljanje. 

d) Odločitve potrošnikov, da se odločajo za nakup okolju prijaznih izdelkov, je 

pravzaprav pravi regulator in imperativ proizvajalcem. Kajti, če bi potrošniki 

izbirali pretežno med »zelenim blagom«, bi tudi tovrstna ponudba postala 

postopoma bolj trajnostno naravnana. Sektor trženja lahko ponovno zavrti 

kolesje dogajanja v svoj prid, saj je večina potrošnje pogojena z marketinškimi 

spodbudami. V fazi uveljavljanja je označevanje ekoloških izdelkov (še ne 

storitev).  

e) Boljše izkoriščanje zemlje (površin) tako za kmetijstvo, gozdarstvo, za 

izgradnjo infrastrukture prometnih poti in industrijskih središč ter naselij. Ta 

vrsta instrumentov zahteva dobro sodelovanje in načrtno delo več sektorjev.  

 

Koncept tega programa je nenehno v procesu evalvacije in zato se vse 

pomanjkljivosti dopolnjujejo.  

 

4.3.2  Evropske sanje 

Ameriška zamisel sanj je zvodenela, saj tudi Američani več ne verjamejo v 

obljubljeno deželo stoterih možnosti. Nekateri podatki javnomnenjskih raziskav kažejo, 

da jih je nad sanjskim življenjem skoraj tretjina že obupala, ostali pa se izjemno odločno 

in delovno borijo, da najdejo svoj košček sreče pod soncem. 

Nasprotno pa kažejo nekateri signali v »stari Evropi« možnosti, da je mogoče tako 

gospodarsko kot družbeno življenje osmisliti, se oborožiti z novimi energijami, ki 

izvirajo iz povsem praktičnih načel reševanja še rešljivega. Evropsko gospodarstvo je v 

trendu rasti in se uspešno loteva nalog tako na internem tržišču kot izven njega.  

Ameriški ekonomist in znanstvenik Jeremy Rifkin15 se v zadnjih dveh desetletjih 

ukvarja z razvojnimi možnostmi Evrope in njegove napovedi so za Evropejce izjemno 

perspektivne. Izvzemajoč naravne možnosti, zgodovinska dejstva in še drugo, je Rifkin 

prepričan (Rifkin 2002), da je Evropa na pragu intenzivnega vzpenjanja v doseganju 

najboljših rezultatov: gospodarsko, širše družbeno in okoljsko. Če bo Evropa znala 

ubrati prave poti in biti pravočasen akter dogajanj, jo čaka obetavna prihodnost.  
                                                 
15    Jeremy Rifkin je predsednik ameriške Fundacije za ekonomske trende, Fundacije kriza tople grede 
idr. Kritiki ga imenujejo tudi “anti-znanstvenik” in “znanstveni aktivist” (FOE 2002). 
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Zamisli tega »znanstvenega aktivista« segajo predvsem na širša področja delovanja, 

sodelovanja z bolj izkušenimi in v odpiranju možnosti glede uporabe vodikove gorilne 

celice. Vlada namreč prepričanje, da lahko Evropa izkoristi svoje izjemne možnosti 

razvoja in tudi, da prva ponudi rešitev sodobno trajnostno usmerjene družbene ureditve, 

takšne, kjer so problemi današnjega sveta manjši. Evropski človek naj bi veljal za 

kooperativnega in voljnega sprejemati konsenze v stališčih do tujih politik. Z gotovostjo 

pa je potrebno ohraniti tla pod nogami, kajti tako Evropa kot EU se spopadata z 

določenimi perečimi socialnimi in ekonomskimi težavami.  

Trditev, da so trgovinski vetrovi oslabeli zaradi globalnega segrevanja, nikakor ni 

na mestu. Uničevalen vpliv tople grede lahko premagamo z novim energetskim 

režimom, ki bo združil vso Evropo in ji ponudil razvojne možnosti. Če vodikova 

ekonomija pomeni, da smo na pragu 3. industrijske revolucije, bomo lahko zagnali 

kolesja trajnostnega razvoja. Ker veter in sonce nista stalna vira obnovljive energije, 

daje veliko upanje ravno vodikova gorilna celica, ki bo elektrarna v malem in bo 

poganjala vozila po napovedih že leta 2010, pet let kasneje, pa bodo transportna vozila 

na voljo kupcem široke potrošnje. Evropa naj bi po napovedih tudi postala laboratorij 

21. stoletja, kjer bodo uresničevali svoje ideje tisti, ki jim kvaliteta življenja predstavlja 

uresničljivi cilj. Na tej stopnji človeške evolucije je nadvse primerno združiti ideje tako 

ameriške kot evropske izkušnje in stkati mrežo profesionalnih rešitev. 

 

4.4 Scenariji do leta 2050 

 
4.4.1 Era nafte, Hubbertova krivulja in era po nafti 

Veliko uganko za naslednje srednjeročno obdobje svetovnega gospodarstva 

predstavlja vprašanje o nafti. Nedvomno je nastopil čas, ko je iskanje alternativnih virov 

energije že zamujena priložnost ali pač izziv za ustvarjalce prihodnosti, da ponujajo 

rešitve, ki bodo pomenile ustrezne substitute trenutnim pogonskim gorivom, ki ženejo 

ves tok globalnega dogajanja; v smislu trgovine in napredka na vseh razvojnih 

področjih. Na Vrhu trajnostnega energetskega foruma za nafto in okolje v Washingtonu 

maja 2006 so znanstveniki, oblikovalci politike, predstavniki vlad, okoljskih nevladnih 

organizacij in civilne družbe izmenjali svoja mnenja glede trajnostne energije v 

prihodnosti. Nepreklicno ostaja nafta še vedno energent številka ena in na drugem 

mestu je zemeljski plin; tema neobnovljivima viroma bo človeštvo zvesto zaradi najbolj 
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ekonomične izrabe in možnosti neposredne uporabe. Za ostale vire je potrebna vrsta 

dodatnih naporov in ogromnih stroškov vstopa v novo panogo, vendar pa tudi te 

alternative predstavljajo izziv novodobne ekonomije. 

 

Vrh si je zastavljal vprašanja glede (i) geoloških in produkcijskih omejitev, (ii) 

geopolitičnih povezav za dosego konsenza na Vrhu 2006, (iii) transportnih možnosti 

goriva in njihovo razvojno sposobnostjo, (iv) okoljskih vplivov na okolje in njihovih 

alternativ, (v) potrebnega časa, ki se zahteva za implementacijo alternativ, (vi) potrebne 

količine energije, ki je potrebna za preživetje človeštva in ohranjanje blagostanja, (vii) 

opcij, s katerimi lahko nadomestimo povpraševanje in (viii) ustreznih politik, ki bodo 

omogočile razvoj. 
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  Slika 4.3  Proizvodnja surove nafte po Hubbertovem vrhu  

   (prognoza do 2010 - trend padanja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir: Wikipedia, prosta enciklopedija 2006, vstopna stran. 

 

 

 

Slika 4.4  Hubbertova krivulja in prognoza proizvodnje nafte 2000-2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vir: Wikipedia, prosta enciklopedija 2006, vstopna stran. 
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Era po nafti je manj zagonetna kot vprašanje, kdaj bo črnega zlata resnično 

primanjkovalo v tolikšni meri, da bodo izbruhnile v svetovnem gospodarstvu usodne 

krize. Po drugi naftni krizi v sedemdesetih letih 20. stoletja so ZDA postale odvisne od 

uvoza, sočasno pa je potreba po nadzoru nad zalogami nafte na tujem postala ena 

ključnih strateških prioritet ameriške politike. Naj ostanejo ugibanja o vzrokih 

ameriških vojaških intervencij v tem kontekstu ob strani, vendar pa je eno izmed 

pomembnih vprašanj t.i. Hubbertova krivulja16 (Slika 4.4). Krivulja označuje vrhunec 

izkoriščanja črnega zlata po ameriškem geofiziku Marionu Kingu Hubbertu. Izpostavil 

je hipotezo, da proizvodnja nafte sčasoma sledi krivulji, ki je podobna zvoncu – narašča 

do obdobja, ko je izčrpana polovica vseh zalog, nato pa začne upadati. Vendarle drži, da 

sledi upadanju kar 54 največjih območij nafte med skupno 65. Nekateri pesimistični 

ocenjevalci ocenjujejo, da je dogodek pred vrati, drugi pa vendarle zastopajo svoja 

mnenja, da bo naftna era trajala še vsaj 30 let. Najbogatejši del sveta so seveda članice 

OECD, ki nenehno povečujejo potrebo po energiji, iz tega razloga pa postaja vprašanje 

dostopa do nafte strateško zelo občutljivo vprašanje. Odpiranje ali pripiranje naftne pipe 

lahko odločilno omogoči ali zavre gospodarska gibanja v smeri napredka. 

Povpraševanje po nafti je začelo presegati ponudbo in stopili smo v obdobje t.i. 

Hubbertovega vrha (Slika 4.3). In nesporno je potreba po substitutih več kot utemeljena, 

čeravno so na mestu tudi ugotovitve, da današnja razsipna civilizacija ne more obstajati 

z obnovljivimi viri: na račun izkoriščanja fosilnih goriv vsako leto porabimo ekvivalent 

400 biološke rasti (Alkalaj 2006). 

In torej je potrebno zaigrati na atribute novodobnih energentov, ki ponujajo 

ustrezno alternativo obstoječim življenjskim navadam razvitega sveta. Pogonska 

biogoriva postajajo vse pomembnejši substituti v načrtih o prihodnosti. EU je pri teh 

uresničevanjih v prednostni glede trajnostnih gospodarskih aktivnosti, ker proizvaja že 

89% biodizla na svetu, od tega samo Nemčija prispeva kar polovico zelenega goriva na 

svetovnem trgu. 

 

Drugi aktualni podatki po poročanju Wordlwatch instituta (Worldwatch Institute 

2005) pa kažejo pozitivne korake v smeri uporabe alternativ, ki lahko ponovno 

                                                 
16  Ta teorija Hubbertove krivulje je predmet razprav in kontroverznih diskusij. Nekateri poznavalci 
razmer proizvodnje nafte, ekonomisti in analitiki dvomijo, da se ta krivulja lahko aplicira v globalnem 
smislu. 
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omogočijo gospodarsko rast, intenzivirajo mednarodno trgovino in s tem prispevajo k 

napredku gospodarstev. Nekateri posebej spodbudni dosežki:  

• Brazilija je leta 2005 proizvedla 16,5 milijard litrov etanola, kar znaša 45,2% 

svetovne proizvodnje, na drugem mestu so ZDA s 16,2 milijardami litrov ali 

44,5%.  

• Globalna prizvodnja etanola se je v zadnjih 5-letih podvojila, proizvodnja 

biodizla pa v enakem obdobju početverila. V primerjavi z omenjenima je 

proizvodnja nafte rasla s 7%. 

• Najpomembnejši surovini za proizvodnjo biogoriv sta sladkorni trs in koruza 

(ZDA), medtem ko so za pridobivanje biodizla pomembna semena oljne repice 

in  sončnic, ki so trenutno v  kmetijskem sektorju EU kot pridelka napredujoča. 

• Povpraševanje po nafti se je leta 2005 v svetovnem merilu dvignilo v povprečju 

za 5,3% (Kitajska je na vrhu z rastjo 26,4% , ZDA s 4,9%, Kanada z 10,2%) in 

podatek, ki ga beleži gospodarska velesila EU - v Nemčiji gre za padec 

povpraševanja v višini 1%, in še bolj drastično na Japonskem celo za 2,6%. 

• Pomen bogastva nafte je nesporen tudi glede na zadnjih 47 držav z repa 

najnižjega BDP per capita, saj jih je izmed najrevnejših kar 25 neto uvoznic 

nafte. Worldwatch inštitut ocenjuje, da so možnosti za razvoj v prihodnosti v 

njihovih rokah; njihova osnovna kmetijska dispozicija in geografska lega sta 

ugodni za pridelavo poljščin oz. industrijskih rastlin. 

• Približno 80% svetovnih konvencionalnih naftnih rezerv je pod nadzorom držav 

oz. so njihova last, zanje velja prepoved investiranja privatnega sektorja. 

• Svetovna banka je pred kratkim podala izračun možnosti novih delovnih mest 

na račun industrije biogoriv, saj le-ta potrebuje 100-krat več delavcev za 

proizvodnjo enote energije kot pa industrija fosilnih goriv. Številke se gibljejo 

okrog 200.000 v ZDA in pol milijona delovnih mest v Braziliji. 

• Ključno pa je vprašanje emisij toplogrednih plinov, ki ga elite, ki vladajo 

našemu času, prepogosto puščajo nedorečenega ali pa ga zaradi različnih drugih 

interesov in moči interesnih skupin ignorirajo. Fosilna goriva pa povzročajo 
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nesporno veliko večje onesnaževanje z emisijami toplogrednih plinov (ang. 

GHG – Greenhouse Gas Emissions)17 kot so ocenjena v protiuteži biogoriva. 

 

Slika 4.5  Rekorderka ZDA v izpustih CO2 v letu 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Povzeto po The Hardley Center, The Guardian 2006, 2.  

 

• Pomembna je tudi energijska uravnoteženost (ang. energy balance) biogoriv, ki 

žanjejo vse večji konsenz, saj dajejo več uporabne energije kot pa znaša 

potrošnja le-te za njihovo pridobivanje. Sem spadajo industrijske rastline za 

biogoriva (vlakna topola, ostanki pri žetvah, sladkorni trs in rdeča pesa ter 

škrobne rastline) in drugo (odpadna olja, odplake, repično in sončnično olje ter 

soja). 

• Ravno tako se obrestujejo denarne pomoči; npr. Brazilija je v obdobju 1976 – 

2004 nadomestila uvoz nafte z lastno proizvodnjo etanola v višini 60,7 milijard 

ameriških dolarjev – ali 121,3 milijarde ameriških dolarjev, kolikor bi znašal 

dolg v tujini z obrestmi. 

 

Zadnji trendi v industriji biogoriv nekoliko ublažujejo sporna ravnanja ZDA 

glede emisij in ignorantskega odnosa svetovne gospodarske velesile do Kyotskega 

protokola. Sočasno so vse višje cene nafte in kmetijski lobiji ravno tako odgovorni, 

da omogočijo svetovnemu gospodarstvu in mednarodni trgovini prilagoditev novim 
                                                 
17   ZDA so še vedno največji svetovni onesnaževalec s CO2, vendar pa je Svetovna banka poročala v 
maju 2006, da postajata najgosteje naseljeni Kitajska in Indija, ki sta tudi najhitreje rastoči gospodarstvi, 
neslavni rekorderki v doseganju zastrašujočih vrednosti toplogrednih plinov (GHG). V dekadi med 1992 
in 2002 so se na Kitajskem povečale emisije za 33% in v Indiji za 57%. Svetovna povprečna rast je za isto 
obdobje znašala 15% (Worldwatch 2006). 
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razmeram, ko bodo trajnostni cilji realnost in bo dosežena določena stopnja 

blagostanja, človeštvo pa bo veliko bolj uravnoteženo in osveščeno pri proizvodnji, 

porabi in reciklaži pretežne količine tistih snovi, ki naj bi po politiki trajnostnega 

razvoja ne spreminjale kemijske sestave Zemlje.  

Gospodarska dogajanja proizvodnje biogoriv in drugih obnovljivih virov ter s 

tem povezane potrebe po intenziviranju mednarodne menjave teh vrst energentov se 

kaže v naslednjih številkah (Worldwatch 2005): 

• V ZDA so 2005 sprejeli standard (ang. Renewable Fuels Standard - RFS) o 

zahtevi po 28,4 milijardah litrov porabe biogoriva do leta 2012. Od leta 1992 se 

implementira nova Zakonodaja o energetski politiki, ki že priporoča uporabo 

mešanice B20 (20% biodizla v dizelskem gorivu). 

• V Braziliji in v nekaterih Srednje in Latinsko-ameriških državah je proizvodnja 

etanola v prednostnih programih gospodarske rasti. Glede na krajinske možnosti 

in razpoložljivo delovno silo so seveda v prednostih pred najrazvitejšim svetom, 

kljub temu pa je to seveda ena izmed razvojnih paradigem. 

• Na Japonskem so si zastavili cilj do leta 2030, da povpraševanje s fosilnimi 

gorivi nadomestijo v 20% z biogorivi ali utekočinjenimi plini. 

• Kanada ima kratkoročnejše cilje do leta 2010, kajti želi preusmeriti 45% porabe 

goriva na porabo mešanic z 10% etanola. 

• Kitajska in Indija si ravno tako prizadevata za oskrbovanje tržišča z etanolom in 

biodizlom. V Indiji po celotni državi poteka uresničevanje programa E5 (5% 

mešanice), ki se bo nadaljeval z E10 in kasneje z E20. Na Kitajskem je vlada 

uvedla obvezno mešanico E10 v petih provincah, ki predstavljajo 16% porabe 

osebnih avtomobilov. 

• Na Afriški celini je proizvodnja biogoriv komaj v uvajalni fazi. 

• EU v primerjavi z ostalimi državami po svojih direktivah izpostavlja 

pomembnost energijske varnosti kot tudi spoštovanje Kyotskega protokola. 

Zastavljeni cilj predstavlja uporabo biogoriv v višini 5,75% goriv za transportne 

potrebe do leta 2010 v vseh državah članicah. Febraurja 2006 je EU sprejela 

napredno Strategijo za biogoriva (ang. Strategy for Biofuels), ki vsebuje vrsto v 

prihodnost usmerjenih zakonskih ukrepov glede potencialne potrošnje biogoriv. 
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Osrednjo vlogo igrata Nemčija in Francija, ki si prizadevata za čim večjo 

proizvodnjo biogoriv, da bi lahko uresničili cilje postavljene znotraj EU. 

 

V letu 2005 je proizvodnja vseh svetovnih proizvajalcev biogoriv znašala 670.000 

sodčkov na dan, kar pomeni 1% svetovnega deleža transportnih goriv. Nekateri akterji 

so vendarle spregledali pomen substitutov in tako uvajajo vladno politiko s 

sprejemanjem novih ukrepov. Sprejetje nekega ukrepa potegne za seboj še vrsto drugih 

sprememb, zato je implementacija biogoriv tesno povezana s kmetijskim sektorjem, 

predelovalno in avtomobilsko industrijo. Prav tako pridobiva na konjunkturi storitveni 

sektor, ker širi svoje dejavnosti na nova področja. In ravno spreminjanje neustreznih 

vzorcev ekonomije in njihovo izboljševanje v prizadevanju za gospodarsko rastjo je 

izziv, ki lahko trajnostna prizadevanja le ojača in uresničuje. 

Era po naftnem vrhuncu se bo pojavila v naslednjih dveh dekadah in že zdaj 

prejemamo signale za konec vladanja ekonomije z nafto.  Udeleženci zadnjega Vrha za 

nafto v Washingtonu, maja 2006 ( University of Maryland 2006) so poudarili potrebo 

svetovne ekonomije po prestrukturiranju, vendar ne zgolj bogatih gospodarstev, temveč 

tudi trajnostno obnašanje pri dajanju podpore in pomoči tranzicijskim državam, DvR in 

tretjim državam tako v tehnološkem pogledu kot pri posredovanju know-how-a ter 

finančnih subvencijah. Kajti ne glede na večjo učinkovitost izrabe energije, so napovedi 

za globalno segrevanje ozračja v naslednjih dveh dekadah še vedno izjemno kritične in 

se gibljejo med 5 in 6 °C. Izjemno intenzivna gospodarska dogajanja, tako poraba kot 

potrošnja na Kitajskem in v Indiji pomenita ob pozitivnih učinkih gospodarske rasti in 

iztrebljanju revščine nepreklicno vpliv širokega spektra škodljivih učinkov na okolje, ki 

ogrožajo trajnostni razvoj regionalno in globalno. Ker pa seveda te ogromne 

konjunkture ni mogoče ustaviti, je lahko ponujena rešitev v (četudi majhnih) 

spremembah na mestu, v prihodnost usmerjeno obnašanje akterjev v smislu »naredimo 

dober posel z alternativno energijo«. Iskanje možnosti za alternativne vire energije in 

njihovo čimprejšnjo implementacijo (solarno, hidroenergetsko, geotermalno, uporabo 

biogoriv; glede na industrijske panoge v gospodarstvu pa tudi še premoga in jedrske 

energije) je za razvijajoča se gospodarstva razvojna paradigma za dolgoročno obdobje v 

eri po nafti. 
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Institut Jožefa Štefana v Ljubljani ima sodelavca Miša Alkalaja, ki je prognoziral 

dogajanja na svetovnem odru: 

 

Ob rasti cen surove nafte seveda pomislimo na bencin oziroma dizelsko gorivo za naše 

avtomobile, ampak Hubbertov vrh nas bo najprej zares prizadel pri hrani. Danes kupujemo 

sveže grozdje iz Južne Afrike, banane iz Hondurasa […], večina testenin je narejena iz 

pšenice, ki prihaja iz Avstralije itd. Celo meso domačega izvora je prirejeno s hrano, 

izdelano na osnovi uvožene koruze in soje. Seveda je pri tej ponudbi hrane pomemben 

poceni transport, a še pomembnejša so poceni umetna gnojila in zaščitna sredstva za 

pridelavo. Svet namreč danes pridela večino hrane v območjih, ki so klimatsko optimalna 

(topla klima, veliko sonca, dovolj virov za namakanje), a hkrati je zemlja v teh krajih 

izjemno revna in zahteva visoko porabo umetnih gnojil. In osnovna surovina za 90 % 

umetnih gnojil ter pesticidov in herbicidov so naftni derivati ter naravni plin (Alkalaj 2006). 

 

In na tej točki je ključno, da bodo klimatske spremembe ne le ogrozile pogoje 

bivanja, življenja, kot ga pozna človeštvo danes, temveč celo onemogočile pridelavo 

hrane iz razloga, da bo vzgoja določenih kultur preseljena iz današnjih geografskih 

območij tja, kjer bodo pogoji sprejemljivejši in stroški pridelave najoptimalnejši; 

najgospodarnejši ob doseganju najvišje kakovosti. Manipulacija z živalskimi vrstami 

kot s prehranskimi viri bo potekala v zaprtih prostorih, kar poznamo že danes zaradi 

nedavno  medijsko zastrašujoče virulentne »ptičje gripe« ipd., in je glede na tehnično 

in tehnološko stopnjo razvoja naprednih gospodarstev okvirno lažje rešljiv problem. 

Najslabši scenariji so lahko podobni zmanipulirani dobi »umetnega človeka«18, ko bo 

življenje potekalo zgolj na izračunanih vrednostih kemijskih substanc, ki bodo 

vzdrževale pri življenju in ohranjale v najboljšem zdravstvenem stanju klonirane 

super- osebke nove moderne dobe. 

 

In človeštvo si ni enotno v odnosu do življenja, vrednosti in pomena ekonomije 

ter vse živahnejših mednarodnih trgovinskih povezav, ki bi praviloma morale v 

zadostni meri pokrivati zadovoljevanje potreb potrošnika v globalnem svetu… 

Razumljivo, da niso možni vzorci poenotenih norm in modelov, ki bi lahko ozdravili 

                                                 
18     Način življenja odmaknjen od zakonitosti narave in osredotočen predvsem v egocentričnost 
posameznika. 
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akutne težave ekonomij, ki se vsaka po svoje bori za čim uspešnejšim vzponom in 

dosego stanja, ki bo minimaliziral zakon entropije sistema. Regeneracije razpadlih 

sistemov so glede na nauk zgodovine bodisi nemogoče, ali pa izjemno naporno delo, 

ki zagotovo terja vložek energije več generacij. 

 

4.4.2  Tradicionalizem in futurizem 

Ocena ob prelomu tisočletja (ang. The Millennium Assessment - MA) je 4-letni 

projekt globalnih raziskav v ZDA in širše, ki ga je izvedlo kar 1300 znanstvenikov, 

podprle pa so ga vlade 180 držav in tudi sedanji generalni predsednik ZN Kofi A. 

Annan. To poročilo vsebuje 5 scenarijev potencialnih globalnih možnosti razvoja in 

njihovega vpliva na ekosisteme do leta 2050. MA obravnava ponavljajoče se učinke 

razvojnih vplivov na človekovo zdravje. Pri svetovnem projektu je sodelovala tudi 

Evropska komisija za okolje (EEA 2006), ki je bila še posebej zavzeta ravno pri 

oblikovanju scenarijev. Aktualna politika se ponavadi zavzema za takojšnje ali 

kratkoročne rešitve neke družbene problematike, scenariji prihodnosti pa imajo 

nalogo vzpodbuditi vlade po svetu k oblikovanju dolgoročnejših rešitev za vso 

človeštvo. Zaskrbljujoči so komentarji žirije ob podelitvi prestižne mednarodne 

Zayed-ove nagrade nosilcem projekta, da tisočletje resnično pomeni mejnik pri 

preobratu v netrajnostno destruktivno družbo, ki pa celo povečuje svojo uničevalno 

hitrost. 

Projekt v okviru MA posebej namenjen EU nosi ime PRELUDE (angl. 

PRospektive Environmental Analysis of Land Use Development) ali Bodoča analiza 

okolja pri razvoju uporabe zemlje v Evropi. Analiza prikaže, kako se bo razvijala 

krajina v Evropi od danes pa v obdobju do 2050. Namesto napovedi se PRELUDE 

raje odloča za negotovosti te oddaljene prihodnosti z analizo verjetnostnih poti 

razvoja. Iz teh analiz je ustvarjenih pet koherentnih scenarijev. Odlikuje jih inovativni 

pristop, raziskovalni tim pa je nedvomno pokazal svežino svojih idej, ki so podprta z 

dosedanjimi gibanji razvoja. Ker gre za dokaj različne scenarije, je potreben kratek 

opis vsakega, kajti drugače je nemogoče primerjati entitete celote.  
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Kljub filmski upodobitvi scenarijev19, zadošča za ta namen že tekstovna 

ubeseditev. Vrstni red ne pomeni večje ali manjše verjetnosti (EEA 2006): 

 

◙  Veliki pobeg (rešitev) – kontrastni scenarij Evrope (ang. »Great Escape«) 

V tem scenariju odigra glavno vlogo mednarodna trgovina. Intervencija vlade 

je majhna. Revni sloji imigrantov se naseljujejo okoli mestnih središč. Socialni 

nemiri se zaostrujejo. Nasproti temu pojavu je ustanavljanje skupnosti bogatih 

na podeželju. 

Vprašanje geta20 (zaprte četrti) je ekstremno. Osnovna gonila tega scenarija 

so: 

o mednarodna trgovina (globalizacija) 

o solidarnost, ki je vse manjša  

o zmanjšana vloga politike (vmešavanja). 

◙  Družba razvoja – harmonizirani scenarij Evrope (ang. »Evolved Society«) 

Klimatske spremembe so velike, energetska kriza ravno tako, zato se krepi 

okoljska osveščenost, velika je vloga politike. Ponovno oživljanje podeželja je 

v ekspanziji, deležno celo finančne pomoči. Prebivalstvo se izseljuje iz 

prenaseljenih središč (predelov) in najde svoj mirnejši prostor na kmetijskih in 

življenjsko varnejših območjih. Ključni gonilniki so: 

o kriza fosilnih goriv (prehod na obnovljive vire) 

o naraščajoča okoljska (trajnostna) osveščenost 

o vpletenost politike (razvoj podeželja). 

 

 

◙  Skupinske mreže – Evropa kot mrežna struktura (ang. »Clustered 

Networks«) 

V tem scenariju se mora družba prilagoditi staranju prebivalstva in s tem 

nastalim novim potrebam. Prebivalstvo se seli iz onesnaženih mestnih središč. 

Oblikuje se nov tip mestnih središč z ekonomskimi storitvami, iščejo se 

                                                 
19    EEA projektni scenariji so na voljo na portalu: http://scenarious.ewindows.eu.org/reports/fol077184 
(09.04.2004). 
20  Geto [ital.ghetto* po otoku Ghetto pri Benetkah, kjer je bila v 16. stol. judovska četrt]. Pomeni del 
mesta, kjer živijo revnejši sloji prebivalstva. Vendar lahko gre tudi za nekaj ločenega, zaprtega, kjer se 
izolirajo bogate elite (Veliki slovar tujk 2002). 
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učinkovite rešitve v prometu, delovna sila je relativno poceni in investicije se 

povečujejo. Gonilniki razvoja: 

o dinamična politika (staranje prebivalstva) 

o mednarodna trgovina 

o vmešavanje politike. 

◙  Zeleno presenečenje – scenarij inovativne Evrope (ang. »Lettuce Surprise 

U«)  

V tem »solatnem presenečenju U« privedejo tehnološke spremembe do krize 

varne hrane. Zaupanje v centralno vodeno politiko pada. Politični sistem se 

decentralizira in povpraševanje po okolju prijazno pridelani hrani se poveča. 

Zaradi naprednih tehnologij so pri majhnih vlaganjih donosi visoki. Gonilniki: 

o tehnološke inovacije 

o vse večja okoljska osveščenost 

o zmanjšana vloga politike (decentralizacija). 

◙ Velika kriza – Evropa kohezijskega scenarija (ang. »Big Crisis«) 

V tem scenariju naravne katastrofe spreminjajo politično klimo v dobro 

centralizirani vladi. Pojavijo se oblike novega trajnostnega in regionalno 

uravnoteženega razvoja. Javni transport je zapoved. Glavni gonilniki:  

o vse večja okoljska osveščenost 

o solidarnost v trendu naraščanja 

o politična vmešavanja (centralizacija). 

 

Scenariji v veliki meri opozarjajo na signale trajnostnega uresničevanja ciljev in 

na procese degradacije v okolju ter na socialno dimenzijo indikatorjev. V primeru 

nepravočasne zaznave so tudi ukrepanja neučinkovita. 

Prav gotovo se EU ne bo enotno razvijala po nobenem izmed scenarijev, 

najverjetnejše pa je, da bo najbližje modelu »stvarne prihodnosti«, t.i. mešanice 

modelov. Izjemnega pomena ob prelomu tisočletja so realno postavljeni cilji, ki se 

pojavljajo kot deli različic scenarijev. Iz tega razloga ni enoznačnega odgovora na 

vprašanje o prihodnosti. Najbliže poteku verjetnostnih različic je scenarij, ki ne bi 

postavljal v ospredje prednostne lestvice pomembnosti korakov do uresničitev ciljev, 

temveč ponudil okvirje, ki jih ne smemo prekoračiti, da bi ne zdrsnili v samouničenje. 



 50

Ponudil naj bi tudi nadzorovani gospodarski model družbam po njihovi meri, 

uravnaval in blažil drastična razlikovanja ter prepade med bogatimi in revnimi, 

pripomogel k stanju tolikšne odprtosti posameznika, da bi se zavedal individualne 

odgovornosti za vsa svoja početja. Rast je mogoča le ob spoznanju, da je pot navzdol 

čisti nonsens. 

Ob nesporni dramatičnosti ugibanj, strahu, polemikah, apatičnosti na eni in ali že 

danes osveščeni civilni družbi glede naše skupne usode na drugi strani, je na mestu 

razmišljanje, da se otresemo konformizma in nastopimo ustvarjalno pot v bodočnost, 

ki bo podkrepljena s temeljitimi izračuni in mnogimi predvidevanji, s še več scenariji. 

Le z obvladovanjem širšega konteksta dogajanj smo kot človeštvo sposobni udejanjiti 

svoja hotenja, nagnjenja, želje, realne možnosti in se potencialno spopadati z izzivi, ki 

pomenijo le doseganje višje stopnje. 

 

Karta sveta (slika 4.6) čez dobrih 40 let ne prikazuje optimističnega stanja po 

kontinentih. Pojavljajo se nova žarišča bolezni v Evropi, v osrednji Evraziji, v 

podsaharski Afriki, na vzhodu S Amerike in JV Kitajske. Izstopajo tudi območja 

resne ogroženosti s tropskimi nevihtami na severu J Amerike, v podsaharski Afriki in 

na severu Azije. Zmanjšanje površin posevkov grozi predelom J Amerike, Afrike, 

zahodne Afrike in Indije ter na vzhodu Kitajske in Avstralije. Severno morje je 

prizadeto zaradi prekomernega ulova rib. Dvigovanje morske gladine grozi z vzhoda 

Avstraliji in Indiji, pa otočjem J od Japonske. Karta kaže, da Slovenija ostaja 

neprizadeta. 
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Slika 4.6  Preteče nevarnosti po kontinentih v naslednjih 50-ih letih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Legenda:     

  

• izginjanje gozdov

  

• konflikti zaradi vode

  

• nevarnost bolezni 

• dvig morske gladine

  

• nevarnost tropskih 
       neviht 

• ogrožen ulov rib 

• zmanjševanje površin  
       posevkov 

  

 

Vir: Brown, povzeto po The Guardian 2006, 3. 
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5 SLOVENIJA: EKOLOŠKO ODGOVORNA ALI  TRAJNOSTNA?  
   

Slovenija kot članica EU od maja 2004 tako politično kot gospodarsko deluje po 

direktivah Unije, kulturno in nacionalno pa neguje svoje interese, ki jih lahko nesporno 

umesti v primerni obliki tudi med interese ostalih 24. članic. Zelo podobna situacija 

poteka v odnosu do mednarodne trgovinske menjave in varovanja okolja, saj smo 

Slovenci prevzeli vso veljavno zakonodajo na tem področju in jo moramo izpolnjevati, 

sicer smo sankcionirani. Pogled v zgodovinska dogajanja nas navduši nad razvojem 

številnih panog, ki vendarle v okviru prejšnje družbene ureditve niso posegle v naše 

okolje v takšni destruktivni meri, da bi kot hitro rastoče gospodarstvo morali najprej 

pomesti z zgodovino in na novih temeljih graditi zdravo trajnostno družbo. Nedvomno 

smo kot razvijajoče se gospodarstvo prispevali h globalnemu onesnaževanju, izrabi 

neobnovljivih virov in izgubi biotske pestrosti. Vendar vsekakor le v takšni meri, da 

lahko še govorimo o možnostih ponovne vzpostavitve trajnostnega gospodarstva in 

intenziviranja mednarodnih trgovinskih tokov pri blagu in še v večji meri pri storitvah. 

Majhno gospodarstvo številnih majhnih in srednje velikih podjetij, ki so bolj odzivna na 

kratkoročne gospodarske trende pri prevzemanju novih tehnologij in ekonomije 

trajnostnega razvoja, mora postati naša prednost. Geografska lega pa je že danes 

priložnost za liberalizirano trgovino, ki lahko ima v Sloveniji nekakšen »trgovinski 

vozelj«, preko katerega se bodo pretakali tokovi blaga, storitev in kapitala iz Balkanskih 

držav in Rusije do zahodno-evropskih in v obratni smeri. Ta izjemno ugoden pedigre pa 

sam po sebi še ni zadosten, da bi zagnali  generatorje gospodarske, trajnostne in 

nacionalne rasti. Potrebno je povečati privlačnost nacionalne ekonomije za tuje 

investitorje. Nekateri ukrepi so: 

- zmanjšanje davkov,  

- državnih pomoči in različnih oblik zaščite,  

- poenostavitev administrativnih postopkov, 

- postavitev ekonomskih con, 

- investicijske spodbude in  

- povečanje ekonomske pismenosti ter vlaganje v znanost in tehnologijo. 
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5.1 Slovensko trajnostno gospodarstvo - konkurenčna prednost 

Slovenija razpolaga z mnogimi neizkoriščenimi možnostmi v smislu trajnostnega 

razvoja in liberalizirane mednarodne trgovine. Kritika neizkoriščenim možnostim in 

zamujanju pri dohitevanju nekaterih drugih tranzicijskih dežel JV Evrope je 

razpoznavna iz ocene slovenskega ekonomista Arta Kovačiča. 

 

V prihodnosti bodo podjetja bolj podobna univerzam. Podjetja bodo morala vzpostaviti 

inovativno okolje, kjer bo človeški kapital s svojo inovativnostjo in idejami kanibaliziral 

starejše izdelke podjetja, še preden jih bo konkurenca izrinila s tržišča. Cilj družbenega 

razvoja ni samo maksimiranje nacionalnega bogastva, temveč optimiziranje človeškega 

življenja, kjer se poleg ekonomske uspešnosti upoštevajo tudi drugi dejavniki: zdravje, 

izobrazba in znanje, kultura in vrednote… S tem pa gospodarska rast ni izključni cilj 

ekonomskega in družbenega razvoja, ampak postane tudi sredstvo za doseganje večje 

kakovosti življenja (Kovačič 2004). 

 

Naftna kriza praviloma ne bi smela ogroziti konkurenčnih prednosti v preveliki 

meri, saj bodo kmalu na voljo alternativne možnosti proizvodnje energije iz obnovljivih 

virov, nenazadnje pa smo pretežno zelena dežela, tako da nam med drugim ne bi smelo 

primanjkovati npr. biomase za potrebe ogrevanja. Prosperiteta države je odvisna od 

sposobnosti ustvarjanja ali privabljanja gospodarskih aktivnosti, ki so zmožne povečati 

standard prebivalstva. Slovenija je v procesu dohitevanja gospodarske rasti držav Unije 

(Priloga 3), kar je pa povezano z uvajanji novih tehnologij in znanj ter z ustvarjanjem 

trajnostne ekonomije. Zato je še kako pomembno, da so trgovski tokovi odprti in 

usmerjeni ne samo na evropski trg, temveč tudi na druga svetovna tržišča, kjer smo 

sposobni konkurenčnega boja. Dvigovanje konkurenčnosti ali fleksibilnosti je zapleten 

proces, ob katerem skoraj vsak napredek pri izobraževanju, v zdravstvu, pri 

infrastrukturi, pri zniževanju korupcije ali učinkovitosti delovanja javnih institucij 

pomeni izboljšanje poslovnega okolja, v katerem podjetja delujejo. 

Razen ugodne gospodarske rasti slovenskega gospodarstva (napoved za leto 2006 

znaša kar 4,2 % po podatkih UMAR – Urad Republike Slovenije za makroekonomske 

analize in razvoj ) se je v letu 2005 izboljšala tudi njegova cenovna konkurenčnost, 

Slovenija pa je med posameznimi članicami EU po rasti tržnega deleža s 4,8% v zgornji 

polovici. Sem sodijo med sektorji v največji meri stroji in transportne naprave, 
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spodbudna pa je rast tržnega deleža in izboljšanje konkurenčnosti slovenskih živil in 

živih živali (UMAR 2006, 46-47). 

Trajnostna konkurenčnost slovenskega gospodarstva je komaj načrt prihodnosti s 

strategijami, ki bodo v določenih sektorjih implementirale nove tehnologije in napredna 

znanja. Posebej je potrebno izpostaviti naravne danosti Slovenije, ki bi lahko z 

izkoriščanjem obnovljivih virov pokrivala velik delež lastnih potreb po energiji 

(biomasa, voda, solarna in vetrna energija), se usmerila v proizvodnjo bioloških 

pridelkov in biološke reje živali in se ognila gensko spremenjenim pridelkom. Med EU-

25 sodimo med tisto kategorijo držav, ki so označene kot bio-regija Alpe Adria (Priloga 

2) in razen tega lahko ponudimo trajnostni model storitvenega sektorja (npr. v turizmu 

vračanje k tradicionalnim oblikam življenja in dela, promocija in konzervacija 

tradicionalnih lokalnih znanj).  

Konkurenčnejši pa smo lahko, če postanemo učeča se družba. Ta primanjkljaj 

predstavlja nalogo, ki je postavljena pred nas že danes, kajti na avtocesti znanja nas 

nekatere tranzicijske države že prehitevajo. Temeljita prenova šolskih programov od 

osnovnih šol do fakultet, odpiranje vrat novim izobraževalnim institucijam, ki so 

zavzete za tesnejšo povezanost med gospodarskimi sektorji in aplikacijo trajnostnih 

znanj v prakso, učenje za tretje življenjsko obdobje in vse vrste strokovnih 

izpopolnjevanj ter urjenja veščin (organiziranih v  inštitucijah t.i. drugega 

izobraževanja), so nujno potrebni, da postanejo »življenjski stil« Slovenk in Slovencev. 

Sploh pa ne kot zadnje, odpiranje vrat novim idejam in spodbudam iz drugih območij in 

regij. Kar ne pomeni, da lahko tuje ideje preprosto prevzamemo; najpametneje jih je 

uporabiti v prirejeni obliki, ki je primerna za naše gospodarsko, finančno, kulturno in 

etično okolje.  

Če bi izmerili indeks človekovega ravnanja v odnosu do narave in do materialnih 

dobrin, bi slovenska družba v povprečju kotirala (žal) zelo nizko. 
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5.2  Aktivna vs. pasivna vloga akterjev v procesu harmonizacije, ekologije in 

gospodarske rasti   

 
V skladu z direktivami EU in Agencije za okolje (CTE)  poteka tudi v slovenskem 

prostoru aplikacija 6. okvirnega programa EU finančne pomoči za raziskave in razvoj 

(6. OP). To je skupek ukrepov na evropski ravni za spodbujanje in sofinanciranje 

raziskav in tehnološkega razvoja za obdobje 2002 - 2006. Program si prizadeva 

predvsem za uresničitev (EG 2001): 

• zmanjšanja gospodarske vrzeli med EU ter ZDA in Japonsko; 

• Lizbonskega cilja – EU naj bi do leta postala najbolj konkurenčno in dinamično 

na znanju temelječe gospodarstvo na svetu; 

• evropskega raziskovalnega prostora - ERA (mreženje centrov odličnosti, 

koherentno izvajanje raziskovalnih aktivnosti, zbliževanje znanstvenih 

skupnosti, podjetij in znanstvenikov ipd.); 

• premagovanja razdrobljenosti raziskovalnega prostora in  

• podpore evropski raziskovalni politiki. 

 

EU si prizadeva doseči koherenco evropskih držav, temu so namenjena tudi 

finančna sredstva ob predložitvi primernih in inovativnih ter dobro izdelanih projektov. 

Načeloma EU financira le delež projekta (50 % skupnih stroškov le podjetjem), zato 

morajo projektni partnerji prispevati tudi svoj delež. Razpisi 6. OP so tematsko precej 

ozko usmerjeni, sam program pa je razdeljen na tri osnovne vsebinske sklope: (i) 

integracijo evropskega raziskovalnega prostora, (ii) utrditev temeljev evropskega 

raziskovalnega prostora in (iii) strukturiranje evropskega raziskovalnega prostora. 

Čeprav se programi na trajnostni razvoj ne navezujejo povsem neposredno, niti ne na 

krepitev mednarodne liberalizirane trgovine, pa sta dve ključni prioritetni področji iz 

razpisanih programov z naslovom Kakovost in varnost živil in prehrane ter Trajnostni 

razvoj in globalne spremembe (Slivnik Kenney b.l.). 

Slovenija postaja vse aktivnejša in uspešnejša v črpanju razpoložljivih evropskih 

finančnih sredstev, ki lahko omogočijo hitrejši razvoj na področju R & R, kar je 

predpogoj za realno dolgoročno načrtovanje tudi t.i. ekonomije trajnostnega razvoja. 
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Kritika pasivnosti bi morebiti veljala le tistim interesnim družbenim skupinam, ki so 

skrajno neobčutljive za signale narave in stanja, ki v Sloveniji še niso alarmantni. 

Generacije potrošnikov in proizvajalcev, ki si egoistično jemljejo za prednostno pravico, 

da za čas svojih eksistenc neodgovorno negujejo vzorce netrajnostnega obnašanja, je 

potrebno preobraziti in jih naučiti abecednika trajnostnega védenja in vedénja. 

Masifikacija trženjskega poneumljajočega oglaševanja v razvitih družbah je v določenih 

družbah prestopila mejo dobrega okusa, etike in morale, in paradoksalno začenja škoditi 

tudi sama svojemu namenu. Zato je naloga trgovinskih akterjev še večja, ker povečuje 

konkurenčnost v mednarodnem merilu in izloča škodljive subjekte, ki ravnajo v 

nasprotju s trajnostnimi načeli. Liberalizacija mednarodne trgovine mora v največji 

možni meri navdušiti proizvajalce, da proizvajajo oz. pridelujejo eko-izdelke in jih tudi 

ustrezno označujejo ter tržijo. Nadzorne službe pa imajo nalogo opravljanja preverjanj 

izpolnjevanja sprejetih sporazumov oz. zakonov. Na vladnem nivoju so ministrstva 

tista, ki prevzemajo odgovornost razpisnih pogojev določenih državnih investicij, kjer je 

ravno tako pomembno, da se daje prednost trajnostnemu delovanju. Sem sodijo 

infrastrukture v najširšem smislu, urejanja krajine, investicije za potrebe športa ipd. Ker 

pa sta ravno kmetijstvo in vinarstvo  panogi, kjer je liberalizacija do danes opravila 

najmanjši delež zahtevne naloge, ne manjka izzivov, ki bi pomagali ustvariti zdravo 

konkurenčno klimo za ekološko pridelavo hrane v  slovenskem prostoru. Uvožena hrana 

in pijače so v številnih primerih dvomljivega porekla in zato odgovarjajo trgovci, ki 

blaga ustrezno ne označujejo. Blago domače proizvodnje pa s težavo najde konkurenčno 

polico pri slovenskih veletrgovcih.  

Tolikokrat uporabljena beseda majhnost v zvezi s Slovenijo je povsem odveč, če 

pomanjšamo razmerja in govorimo o kakovosti človekovega bivanja. Finančna in 

ekonomska ocena pozitivnih okoljskih učinkov je vrednost, ki ji moramo ves čas slediti, 

jo izboljševati in nadgrajevati. Ker ima trajnostni razvoj široke socialne razsežnosti, je 

naloga vseh akterjev, da imajo pogled uprt v prihodnost (srednje- in dolgoročno), saj je 

potem pesimistično oblikovanje scenarijev izključeno. Vsi segmenti družbenega sistema 

so del razvoja, ki je lahko, že v osnovi gledano, trajnosten. Obstaja le eno nerešeno 

vprašanje, na katero odgovora ne poznamo niti v največjih domišljijskih konstruktih. 

Kakšna bi bila Zemlja, če bi na njej ne živeli ljudje? 
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Velika sreča, da smo tukaj, da odpiramo ero odprtega dialoga, saj je komunikacija 

energija, ki nam bo omogočila preživetje. Komunikacija pa pomeni pretok, tudi pretok 

proste trgovine. Potrebnih bo še veliko naporov, da bi uresničili skupno vizijo 

trajnostnega razvoja in mednarodne liberalizirane trgovine. 

Odvisni smo od obnovljivih virov, od fosilnih goriv, ker imamo obstoječo 

tehnologijo ustvarjeno le za te vire. To je načeloma posledica napačnih odločitev, 

politik in investicij v preteklosti; tako v Sloveniji, v EU in po svetu. Slovo od preteklosti 

– preobrazba – gotovo ne bo lahko delo. A zgledni primeri uresničenih naporov 

dokazujejo, da je tudi to mogoče.  

 

5.3 Liberalizirana mednarodna trgovina je inovativna rešitev za trajnostni 

razvoj 

Evropska komisija je imenovala za reševanje vseh vprašanj glede razcveta, 

solidarnosti in zagotavljanja varnosti trgovinskih politik DG Trade (Directorate 

General) – Generalni direktorat za trgovino. Naloga DG za trgovino so pogajanja za 

dosego bilateralnih in multilateralnih sporazumov, upoštevanje sprejetih pravil in tesno 

sodelovanje s STO in drugimi multilateralnimi inštitucijami. Deluje v skladu z EU 

zakonodajo, se sooča z izzivi globalizacije in daje možnost najširšemu krogu ljudi, da se 

navdušijo nad novimi priložnostmi. Deluje ne samo v EU, temveč tudi širše po svetu. 

Zastopa tako razvite države kot DvR. Glavna področja delovanja so: 

• strokovna analiza določanja pomena trgovine v okviru EU, 

• bilateralna, regionalna in multilaterna pogajanja ob kakršni koli potrebi v 

zvezi s trgovinsko politiko Unije, ki jih predlagata Komisija ali Svet Evrope, 

• nadzor nad implementacijo mednarodnih sporazumov s pomočjo STO 

procesa sporne poravnave (ang. Dispute Settlement Process) in instrumentov 

za pospeševanje trgovine (ang. anti-dumping, anti-subsidy pravila) in 

sprejetje zakonodaje o trgovinskih ovirah, 

• sodelovanje pri oblikovanju in nadziranju internih in eksternih politik, ki 

imajo vpliv na trgovino Unije in tuje investiranje (enotno tržišče, potrošniki, 

zdravje, okolje, tehnologija, intelektualna lastnina, konkurenčnost, 

tekmovalnost, energija, transport, kmetijstvo, sektorski ukrepi), 
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• zagotavljanje skladnosti trgovinske politike in politike zunanjih trgovinskih 

odnosov Unije in 

• zagotavljanje razumljivega in sprotnega informiranja tako za javnost, civilno 

družbo, strokovne kroge itd. 

DG za trgovino si zastavlja enoletne programe, ki pa jih po potrebi nenehno 

(večkrat letno) dopolnjuje in nadgrajuje, še posebej pa izpostavlja timsko delo in 

učinkovit pretok informacij. Trajnostni razvoj je eden najpomembnejših ciljev razvojnih 

politik Generalnega direktorata (DG Trade b.l.). 

Okoljske težave v veliki meri povzročata tako proizvodnja kot potrošnja, ne pa 

mednarodna trgovina. Komite za trgovino in okolje pri STO poudarja, da sta odstranitev 

trgovinskih ovir in vzpostavitev trgovinskih tokov rešitvi, ki bosta obvarovali okolje, 

čeprav ima mednarodna liberalizirana trgovina ravno tako tudi nekaj vplivov, ki so 

okolju škodljivi (poglavje 2.1.2). Multilateralni trgovinski sistem (Multilateral Trading 

System) je srce sistema, tvorijo pa ga sporazumi, ki jih je po pogajanjih podpisala 

večina svetovnih trgovinskih narodov in so ratificirani v njihovih parlamentih. Ti 

sporazumi so legalna osnova za mednarodno trgovino. To so pravzaprav pogodbe, ki 

zagotavljajo članicam pomembne trgovinske pravice, ravno tako pa obvezujejo vlade, 

da svojo trgovinsko politiko vzdržujejo v dogovorjenih mejah, ki vsem prinašajo 

ustrezne koristi. 

Posebno občutljiv je nadzor nad trgovanjem nevarnih snovi in kemikalij, ki jih 

urejajo multilateralni okoljski sporazumi MEAs. Nezanemarljiv pomislek velja  

nosilnosti  Zemlje (ang. Ecological Footprint), ki naj bi bila presežena že za 20%, razen 

tega pa smo v trendu naraščanja te vrednosti. Nedvomno je velik onesnaževalec 

transport in z njim povezane aktivnosti distribucije blaga. Transport na dolge proge je 

potrošnik 1/8 naftnih goriv, vendar je to žal potrebno vzeti v zakup pri realokacijah 

virov širom po svetu. Rešitev je optimizacija logistike in distribucije, ki jo lahko v 

bližnji prihodnosti poganjajo tudi alternativni viri energije.  

Liberalizacija mednarodne trgovine ima ob nespremenjenih drugih pogojih vlogo 

izboljšave učinkovitosti pri  prerazporejanju  in  rabi  virov, saj  lahko ob  enakem 

vložku   (ang. input) doseže večji iznos (ang. output) ob obilnih proizvodnih faktorjih ali 

intenzivnosti uporabe ter s tehnologijami in človeškima faktorjema (delom in znanjem). 

Obilni proizvodni faktor ima nizko ceno in tako lahko neposredno pridobiva na 
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konkurenčni prednosti na svetovnem trgu. V zadnjih 50-ih letih se je obseg mednarodne 

trgovine povečeval hitreje kot proizvodnja in ta progresivna liberalizacija ima zaslugo 

za razvoj številnih gospodarstev, ki bi v nasprotnem primeru ubirala polževo pot (WTO 

1995a). Negativni učinki na okolje so nujna posledica razvoja, njihova preobrazba v 

trajnostna gospodarstva pa ponovno zahteva ustrezne tehnologije, finančna sredstva in 

človeške vire. In zgodovina uči, sedanjost pa potrjuje, da razvitejša gospodarstva 

praviloma z večjo mero občutljivosti in z razumevanjem sprejemajo zakonodajo, ki je 

postavljena kot temeljni kamen dolgoročnemu razvoju modernih tehnologij. 

Pozitivni prispevek mednarodne liberalizirane trgovine se kaže v petih pomembnih 

učinkih: 

• strukturnem - izboljšana učinkovitost razporeditve virov in njihove rabe; 

• zakonodajnem – zmanjšanje ali odstranitev trgovinskih omejitev, ki bi 

povzročala škodo okolju; 

• tehnološkem – izboljšava in transfer okoljsko prijaznih tehnologij, ki 

zmanjšujejo onesnaževanje na enoto izdelka; 

• v razpoložljivosti izdelkov – povečana ponudba okoljsko prijaznih izdelkov 

in storitev in 

• vrednostno – povečane možnosti za trajnostno rast in razvoj ter gospodarsko 

diverzifikacijo in raba dodatnih virov, ki okolje varujejo. 

 

Brez dvoma pa ohlapna zakonodaja, iskanje vrzeli v sporazumih in dogovorih, 

pomanjkljivosti kontrol in monitoringa lahko še vedno omogočajo gospodarskim 

subjektom in mednarodni trgovini dejanja, s katerimi se okorišča le ena stran. 

Mednarodnega nadnacionalnega prava ni in je torej naloga odgovornih mednarodnih 

inštitucij, da zaščitijo posrednike, proizvajalce in potrošnike, da se lahko kar najbolje 

uveljavijo in zadovoljijo svoje interese. Trgovina z blagom je delno omejena v 

primerjavi s storitvami in trgom kapitala. Slednji dve sta geografsko manj občutljivi, ob 

liberalizaciji trgov pa jima velja pripisati veliko možnosti za razcvet. 
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6  SKLEP  
 

Zgodovinski prerez gospodarskih sprememb ob koncu 20. in na začetku 21. stoletja 

ponazarja začetne kali ideje po trajnostnem razvoju, iskanja poti za doseganjem ciljev 

strategij ob pomoči spontanega konstrukta moderne ekonomije – mednarodne 

liberalizirane trgovine. 

Razen prostega pretoka blaga, kapitala, delovne sile in storitev, je še posebej  

pomembna  naravnanost ekonomije, da ob zadovoljevanju svojih interesov uporablja 

vse razpoložljive vire in znanja za ohranjanje takšnih ekosistemov, ki bodo omogočili 

človeku zdravo bivanje in dobre pogoje dela. V ta namen je na mestu, da države iz t.i. 

kluba bogatih, kot tudi tiste v razvoju, poskrbijo za uravnoteženo usklajevanje vseh 

interesov in da ne zanemarijo tretjih držav, kjer vladajo nečloveške razmere, ki ne 

morejo omogočiti ne vznika ekonomskega razvoja, niti drugih pogojev za razvoj 

družbenih struktur, kulture in sistema izobraževanja. Ker pa je razviti svet med vrsto 

zglednimi dosežki tudi kršitelj, so nadnacionalna pogajanja in sprejemanje 

multilateralnih sporazumov mehanizmi, ki uspejo gladiti konfliktne situacije. Žal temu 

vedno tudi ni tako, zato se neslava Kyotskega protokola ne bi smela ponavljati pri vrsti 

drugih podobnih konsenzov. Čas je zrel, da se krivci izpostavijo, čas pa je tudi, da 

storimo vse, da njihovim neodgovornim ravnanjem stopimo na prste, saj živimo vsi 

skupaj na enem planetu. 

Za lažje projiciranje današnjih dogodkov v prihodnosti uporabljamo scenarije, ki 

nam omogočajo pravočasno ukrepanje v kriznih situacijah in nas po potrebi »oborožijo« 

za primere s »Če.« Vse projekcije niso ravno v celoti optimistične, zato nas opozarjajo, 

da bo dinamika razvoja še kako naporna in zapletena. Najboljši bo tisti scenarij, ki nas 

bo odvrnil od lastnih neumnosti, kajti, gorje utopičnim sanjam, ki niso podkrepljene z 

ekonometrijo. 

Družba Evrope, družbe po svetu so prepoznale nujnost ukrepanja, ki bo morebiti  

ustavilo samouničujoča dejanja v interesu doseganja kvantitativnih rezultatov pred 

kvalitativnimi. Neenoten svet bo verjetno ostal stalnica človekove evolucije: razlike v 

načinih življenja in delovanja so hrana ekonomiji, ki lahko uresničuje svoje poslanstvo 

tako, da zadovoljuje potrebe njenih akterjev. Dualnost sveta ni v pomoč gospodarskemu 

razvoju, zato je večplastnost dobrodošla, nujna, edina prava. Ljudje živimo na planetu, 

ki ni nikogaršnja last. Kolikor nanj vplivamo negativno, toliko več povratnih učinkov si 
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moramo prislužiti in jih vzeti v zakup. Smo deli ekosistemov, ki so naš življenjski 

prostor in lepo ga je deliti tudi z drugimi živimi bitji na planetu.  

Težko je trditi, da trošimo več, kot ostala živa bitja. Razlika je le v tem, kako 

ravnamo z materijo, ki je več ne potrebujemo in kakšen je naš odnos do tega produkta. 

Trajnostni razvoj nam lahko nudi več možnih poti, morda je ena izmed njih tudi preko 

homo oeconomicus-a do homo óikos21-a. 

Nedvomno pa niso, ker smo ljudje egoisti in nam zdravje pomeni vrednoto, pod 

vprašaj postavljeni niti napori niti pripravljenost, da najprej poskrbimo zase in tudi, da 

pomagamo drugim, ki so pomoči potrebni. DvR bodo vedno obstajale, le razmere v njih 

morajo postati za človeka dostojnejše. 

Svet (oz. planet Zemlja) ni naša last, zato ne pomeni, da lahko z njim počnemo vse, 

kar zmoremo. Ob iskanju ustreznih informacij za to diplomsko delo je v številnih 

primerih primanjkovalo verodostojnih informacij, ki jo sicer vrsta mednarodnih 

inštitucij postavlja v ospredje svojih ciljev. Določenih povezav preprosto ni bilo mogoče 

vzpostaviti. Množica informacij določenih akterjev želi preprosto speljati razmišljanja v 

drugo smer in kadar iščemo odgovore, je potrebno brati med vrsticami. Nenavadno pa 

navdušuje množica iniciativ po svetu, ki želijo delovati konstruktivno in rešujejo 

današnjih tegobe.   

EU se srečuje z vzhičenostjo novodobnih ekonomij, ki so našle obilo zagona in idej. 

In ob »družini E – 25« je razmišljanje o širitvi že nekoliko težje breme. Svetovna 

dogajanja in veliki akterji mednarodne trgovine bodo uravnavali tokove, velike 

gospodarske velesile bodo imele »v rokah škarje in platno«. Nesporno, da rezerve 

obnovljivih virov postavljajo zakonitosti trenutnih energijskih dogajanj, vendar pa se 

poraja nova ekonomija zelene prihodnosti. To je cilj trajnostnega razvoja in cilj 

mednarodne liberalizirane trgovine. 

 
 
 
 
 

                                                 
21       Grška beseda oîkos (gospodinjstvo, dom) je etimološka osnova za sodobni besedi izrazov ekologija 
in ekonomija (Veliki slovar tujk 2002).  Homo óikos je torej človek, ki implementira obe področji v svoj 
način življenja. 
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PRILOGE 
 

 

Priloga 1  Globalni toplogredni plini, medsebojno učinkovanje pretvarjanj energij 

in sevanja sonca - “globalna tovarna kemičnih reakcij”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Brown - The Guardian 2006, 3. 
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Priloga 2:  Tabela območij v EU, kjer ne pridelujejo gensko spremenjenih  

         organizmov (nazadnje dopolnjena 06.12.2005)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vir: AER (Združenje evropskih regij) 2005, 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REGIJE (kot jih 
določa Združenje 
Evropskih regij) 

PROVINCE, 
PREFEKTURE IN 

OBMOČJA 

LOKALNA 
GOSPODARSTVA 

DRUGI TIPI 
OBMOČIJ 

Skupno 85 87 več kot 3400 več kot 1100 
Avstrija 8  več kot 100  
Belgija   120  
Ciper   3  
Finska   2  
Francija 16 5 območij več kot 1250  
Nemčija    71 prostih 

območij »GM« 
Grčija  54 prefektur od 54   
Madžarska 2  31  
Irska 3  5 1000 prostih 

»GM« 
Italija 16 27 provinc 1806  
Poljska 15   preko 100 prostih 

»GM« 
Portugalska 1    
Slovaška   10 1 obmejna 
 
SLOVENIJA 

    
BIO REGIJA 

ALPE ADRIA 
PO VSEJ 

DEŽELI!!! 
Španija 2 1 1   
Velika Britanija 21 in Wales   82   
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Priloga 3: Tabela ključnih makroekonomskih kazalnikov za Slovenijo 
                        do leta 2013 
 
        Realna rast v % (razen, kjer je posebej navedeno) 

 

 

 

 

 

 

 
Vir podatkov: Projekcije UMAR 
 

Vir podatkov: UMAR, Pomladansko poročilo 2006, 88. 

 

Priloga 4: Tabela primerjave objavljenih pomladanskih napovedi gospodarskih gibanj  
                   za Slovenijo 

 
       Realne stopnje rasti v % (razen, kjer je posebej navedeno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vir podatkov: povzeto po UMAR, Pomladanska napoved; BS, Poročilo o denarni politiki, maj 2006; 
GZS, april 2006; IMF, World Economic Outlook, april 2005; EC, Economic Forecasts, maj 2006. 
 

 Scenarij za obdobje 2009 -2013 
 Pomladanska napoved Izhodišča na ciljni razvojni 

scenarij SRS 
Bruto domači proizvod 3,8 5,3 
Izvoz proizvodov in storitev 7,3 9,1 
Uvoz proizvodov in storitev 7,1 8,3 
Zasebna potrošnja 3,2 4,9 
Državna potrošnja 2,4 3,4 
Investicije v osnovna sredstva 4,8 5,1 
Zaposlenost, rast v % 0,6 1,1 
Stopnja brezposelnosti po ILO, v % 6,4 3,7 
Produktivnost, rast v % 3,1 4,1 
Inflacija, v % 2,2 2,5 
 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
 3.1 U

M

AR

BS GZS EK 3.2 I

M

F 

Bruto domači proizvod 4,2 4,0 4,2 4,2 4,1 4,0 4,3 4,1 4,0 4,0 
Inflacija (povprečje leta, v %) 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 
Izvoz proizvodov in storitev 8,2 7,9 7,4 7,1 7,8 7,8 7,7 7,3 - - 
Uvoz proizvodov in storitev 7,6 7,4 6,7 6,6 6,5 6,8 6,6 7,5 - - 
Saldo tekočega računa 
plačilne bilance, v % BDP 

-1,7 -1,3 -2,0 -2,3 - - -1,6 -1,8 -0,3 0,1 

Bruto investicije 6,1 5,1 5,4 6,0 - - - - - - 
Investicije v  osnovna 
sredstva 

6,0 5,0 - - 4,0 4,0 4,4 5,8 - - 

Zasebna potrošnja 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,5 3,4 - - 
Državna 2,7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 2,8 2,9 - - 
Zaposlenost po SNA, rast v % 0,8 0,6 0,4 0,3 - - 0,6 0,4 - - 


	Naslovnica.pdf
	Diplomsko delo zadnja verzija A 24.7.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


