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Spoštovane gospe in gospodje,  

Žal mi obveznosti v Bruslju ne dopuščajo, da bi bil že danes z vami osebno. 

Zahvaljujem pa se za priložnost, da vas lahko nagovorim vsaj takole.   

Morda že veste, da bom imel jutri v popoldanskem času priložnost obiskati sejem 

in si ogledati bogat razstavni program. Vabim pa vas tudi, da se mi pridružite na 

razpravi »Več Evrope - več Slovenije« na temo »Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in 

Sloveniji«, organizirani ob robu sejma. Na njej boste lahko izvedeli več o prehodu na 

zeleno gospodarstvo in učinkoviti rabi virov, ki sta tudi osrednji temi prvega 

“Zelenega sejma” tu v Gornji Radgoni.  

Svet postaja čedalje bolj povezan in tudi mi smo vse bolj medsebojno odvisni. 

Odgovornost vsakega in vseh za skupno prihodnost narašča temu ustrezno. 

Trenutni gospodarski model se je izoblikoval v stoletju, ko je bilo virov navidezno 

v izobilju. Nismo jih ustrezno vrednotili, še manj cenili. Ocenjujemo, da bo število 

prebivalstva v času ene generacije priraslo za dve milijardi, kar je več, kot je bilo 

skupno število prebivalstva na našem planetu v začetku 20. stoletja. V manj kot 

desetih dneh za prebivalstvo Slovenije.  

Pritisk na različne vire, vodo, oceane, zemljo, energijo, biotsko raznovrstnost in 

ekosisteme že danes marsikje presega meje trajnosti in se bo le še povečeval. 

Prihodnost našega planeta, blaginja ljudi in dobiček podjetij bodo zato v naslednjih 

nekaj letih veliko bolj odvisni od načina izkoriščanja virov. Ker živimo na območju, 

ki je intenzivno poseljeno, v času, ko se cene virov močno povečujejo in 

predstavljajo v strukturi cene bistveno večji delež od stroškov dela, in ker je Evropa 

močno uvozno odvisna od virov, kot so energija, surovine in redke rudnine, je 

učinkovito ravnanje z viri osrednje vprašanje naše konkurenčnosti. Zato moramo 

že danes najti nove, bolj trajnostne vire rasti in blaginje.  
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Rešitev ponuja prav prehod h krožnemu gospodarstvu, ki učinkovito ravna z viri. 

Gre za gospodarstvo, ki dela v sozvočju z naravo in ne proti njej. Gospodarstvo, ki 

upošteva, da smo tudi ljudje del te narave in da se temu primerno obnašamo.  

Na ravni Evropske unije smo gospodarno rabo virov postavili v središče naše 

strategije rasti. Naš cilj je, da opustimo način proizvodnje, ki temelji na izkopavanju, 

proizvajanju, uporabi in metanju odpadkov stran, in razvijemo model, ki bo 

spodbujal ponovno uporabo in sistematično spreminjanje odpadkov nazaj v nove 

surovine, ki se ponovno vrnejo v proizvodni krog. Letos bomo predlagali vrsto 

ukrepov, ki bodo določili našo pot proti krožnemu gospodarstvu za Evropo. 

"Zelena" delovna mesta in "zeleno" podjetništvo bodo zagotovo v jedru našega 

pristopa.  

Slovenija je v dobrem položaju, da izkoristi priložnosti, ki jih ponuja prehod v 

krožno gospodarstvo. Opažam, da se tudi pri nas čedalje bolj povečuje zanimanje 

za “zelene” teme, o čemer konec koncev priča tudi današnji dogodek, ki v središče 

postavlja trajnostne tehnologije in način življenja, ki v celoti upošteva potrebo po 

boljšem okolju. Prepričan sem, da si lahko na teh področjih prizadevamo še za več 

odličnosti in tudi okrepimo uspešnost na področju eko-inovacij.  

Moje današnje glavno sporočilo je, da so spremembe modela rasti neizogibne, zato 

se čim prej osredotočite na priložnosti, ki jih ta prehod ponuja. V tem trenutku je 

namreč predvsem pomembno prevzeti pobudo in tisti, ki bodo to storili med 

prvimi, bodo tudi največ pridobili. Zato bodite med njimi. Ustvarjanje delovnih 

mest, ki bodo temeljila na trajnostni rasti, je prava in edina pot za dolgoročno 

blaginjo.   

Želim vam uspešen posvet in upam, da se vidimo tudi jutri ! 

Hvala za vašo pozornost! 
 

 


