SPOROČILO ZA MEDIJE
Poziv Vladi Republike Slovenije Za zeleni razvojni preboj!
Ljubljana, 25. oktober - Strategija razvoja Slovenije 2013 – 2020, ki naj bi jo vlada pripravila do
konca tega leta, bo krovni program za usmerjanje več milijard evrov iz evropskih skladov. To bo v
prihodnjih letih edini svež denar za razvoj Slovenije, zato je odgovornost vlade zelo velika. »V času
skoraj izrednih razmer obstaja resna nevarnost, da vladne odločitve o porabi teh sredstev ne bodo
niti strateške niti v javnem interesu: da bo denar namenjen polnjenju proračunske luknje ter
projektom oziroma interesom tistih, ki so pri koritu«, je na današnji novinarski konferenci
opozorila direktorica Umanotere Vida Ogorelec. Tega odgovorni državljani ne smemo dopustiti - od
vlade moramo jasno in glasno zahtevati, da ta sredstva nameni za dolgoročno družbeno koristne
razvojne programe, je dodala. Spletna skupnost aktivnih državljank in državljanov Tretji člen je
zato danes na spletni strani www.tretjiclen.si objavila nujen Poziv Vladi RS, naj v novo razvojno
strategijo vključi programe zelenega razvojnega preboja.
V pozivu Tretjega člena je med drugim zapisano: Strategija razvoja Slovenije naj vključuje vitalne
programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna
veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev
železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.
Programi zelenega razvojnega preboja so usmerjeni v rešitve in omogočajo dolgoročni izhod iz krize.
Odzivajo se na strateške priložnosti (predvsem globalne) ter izhajajo iz domačih človeških in naravnih
virov. Zmanjšujejo odvisnost od uvožene hrane in nafte, prinašajo regionalno uravnotežen razvojni
zagon v mesta in na podeželje, podpirajo doseganje mednarodno sprejetih podnebnih ciljev ter
ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo in spodbujajo inovativne rešitve. Predvsem
pa prinašajo pozitivno razvojno vizijo.
»Želimo razbiti psihozo krize in brezizhodnosti, v kateri se je znašla Slovenija. Uresničevanje
programov zelenega razvojnega preboja ni znanstvena fantastika, temveč temelji na realnih virih, s
katerimi razpolaga naša država. Te priložnosti ne smemo zamuditi, kajti leta 2020, ko se bo
sprejemala nova strategija razvoja, bo najverjetneje že prepozno,« je poudarila vodja projekta Tretji
člen Renata Karba. Ob tem je izpostavila veliko podporo pozivu vladi (poleg uglednih posameznikov,
ki so poziv podpisali kot prvopodpisniki, je do zdaj k partnerstvu pristopilo že 57 podjetij in organizacij
iz različnih sektorjev družbe), kar dokazuje, da imajo programi zelenega razvojnega preboja izjemno
veliko motivacijsko moč in potencial za doseganje visoke stopnje družbenega soglasja.
Na današnji novinarski konferenci so spregovorili predstavniki nekaterih partnerskih organizacij oz
podjetij. Župan občine Šentrupert Rupert Gole je predstavil zeleno razvojno pot te dolenjske občine
in med drugim poudaril velik pomen tega, da zaradi izrabe lokalnih naravnih surovin velik del denarja
ostaja v domačem okolju. Direktor skupine BISOL Group in predsednik združenja slovenske
fotovoltaične industrije Uroš Merc je ob podatku, da fotovoltaična industrija v Sloveniji ustvarja 2400
delovnih mest, dejal tudi, da bi novi energetski zakon, če bo sprejet v zdaj predlagani obliki, to

panogo v Sloveniji uničil. »Na ta način bomo zapravili izjemno priložnost za našo državo,« je opozoril
Merc.
Predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Marjeta Kožuh Novak je izpostavila velik potencial
starejših, saj imajo starejši veliko znanja, glede okolja so zelo osveščeni, poleg tega pa so tudi
mnenjski voditelji za mlajše generacije. Predstavnik slednje, predsednik Mladinske zveze Brez
izgovora Slovenija Jan Peloza je pričakovanja mladih glede zelenega razvojnega preboja strnil v tri
točke: večjo participacijo mladih pri oblikovanju politik, vlaganje v zelene tehnologije, ki omogočajo
nova delovna mesta, in prekinitev prakse, da se finančna sredstva, ki bi morala biti namenjena za
razvoj, usmerjajo v kritje primankljaja in preživete programe iz prejšnjega tisočletja.
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