VABILO
na dogodek ob Evropskem tednu trajnostnega razvoja
ter dnevu okolja

„Globalni megatrendi, okolje v Sloveniji
in trajnostni razvoj”
5. junija 2017 ob 9.00 uri,
v Hiši Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana
(velika sejna soba Rim)

Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017 in evropsko poročilo o okolju SOER 2015
prinašata skupno sporočilo, da je okoljska politika privedla do občutnega izboljšanja stanja
okolja v Sloveniji in Evropi, vendar pomembni okoljski izzivi ostajajo. Še več, nastajajo
novi. Stanje okolja že dolgo ni odvisno le od lokalnega ravnanja, saj nanj vplivajo tudi
globalne obremenitve, ki se povečujejo hitreje kot doslej predvsem zaradi gospodarske rasti,
rasti prebivalstva ter spreminjajočih se vzorcev potrošnje in proizvodnje. Tudi zato so
dolgoročne napovedi pogosto manj ugodne, kot bi lahko sklepali iz zadnjih trendov.

Globalni megatrendi so dolgoročni vzorci sprememb, ki na svetovni ravni potekajo že
desetletja in bodo vplivali na našo prihodnost. Posamezna država nanje nima večjega vpliva,
a če jih razume, se nanje lahko pravočasno prilagodi in jih izkoristi v svojo korist.

Globalni megatrendi, kot so migracije, globalna rast prebivalstva in staranje v nekaterih delih
sveta, gospodarska rast, trgovinski tokovi, tehnološki napredek in mednarodno sodelovanje,
bodo v prihodnosti spremenili vzorce potrošnje ter vplivali tudi na slovensko okolje in
podnebje. Nadaljujejo se pospešena urbanizacija, okrepljeno svetovno tekmovanje za vire,
na globalni ravni se povečujejo obremenitve okolja, posledice podnebnih sprememb in
pritiski na ekosisteme. Če bomo na te spremembe pripravljeni, lahko priložnosti, ki jih
prinaša razvoj, izkoristimo za doseganje lastnih okoljskih, družbenih in gospodarskih ciljev.
Evropska agencija za okolje (EEA) je v svojem evropskem poročilu SOER 2015 analizirala 11
globalnih megatrendov (GMT), ki so relevantni za evropsko okolje. V omrežju Eionet, ki ga
vodi EEA, na to temo poteka več aktivnosti in nekaj ključnih bomo predstavili na tem
dogodku.

Prvič predstavljamo tudi aktivnosti glede ocen globalnih megatrendov na nacionalnem
nivoju, kot jih načrtujemo v Sloveniji, in sicer v povezavi z načrtovanjem okoljske politike ter
načrtovanjem in spremljanjem trajnostnega razvoja.

Vljudno vabljeni!
Irena Majcen
MINISTRICA

Program dogodka
09:00 Registracija
09:30 Pozdravna nagovora (Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in
prostor; dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske Komisije v RS)
09:45 Uvod v obravnavo globalnih megatrendov za načrtovanje okoljske politike in
trajnostnega razvoja v Sloveniji (mag. Tanja Bolte, generalna direktorica za okolje,
Ministrstvo za okolje in prostor)
10:00 Globalni megatrendi v Evropi (dr. Lidija Globevnik, TC VODE, članica Evropskega
centra za vode (ETC/ICM) pri Evropski agenciji za okolje (EEA); avtorica prezentacije
Anita Pirc Velkavrh, Foresight and sustainability group, vodja, EEA)*
10:30 Globalni megatrendi v strateškem načrtovanju razvoja Slovenije (mag. Marjana
Dermelj, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - vabljen)
10:45 Razprava
*******************************************************************************************

11.30 – 12.00 odmor
**********************************************************************************

12.00 Globalni megatrendi v povezavi z Evropskim poročilom SOER 2020 (dr. Lidija
Globevnik; avtorica prezentacije Anita Pirc Velkavrh, EEA)*
12.30 Napoved projekta: analiza vpliva globalnih megatrendov na stanje okolja v Sloveniji
(dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor)
12.45 Metodologija za ugotavljanje vpliva globalnih megatrendov na nacionalno raven –
(Owen White in Rolands Sadauskis, CEP – predvideno predavanje preko Skype-a)
13.15 Sistem kazalcev okolja v Sloveniji v podporo izvedbi projekta – (Barbara Bernard
Vukadin in Nataša Kovač, Agencija RS za okolje)
13:30 Razprava
14:00 Zaključek dogodka
**********************************************************************************
* Iz zdravstvenih razlogov se prvotno napovedana Anita Pirc Velkavrh ne more udeležiti dogodka. Dr.
Lidija Globevnik je med drugim sodelavka projekta ETC/ICM “Water Use in the Western Balkans:
regional outlooks and global megatrends”.
Dodatne informacije preko e-pošte na naslovu: darja.piciga@gov.si
Prosimo za PRIJAVO, preko spletnega obrazca.
Kotizacije ni, prijave sprejemamo do sobote, 3. junija.

