
Letos obeležujemo 30. let ustanovitve Republike Slovenije, s katero smo se pogumno in složno odločili
za demokratično pot v evropsko prihodnost. Enako stopnjo enotnosti in odločnosti potrebujemo danes,

na poti zelene preobrazbe, s katero bomo prihodnjim generacijam omogočili dostojno življenje 
v zdravem okolju. V sklopu simpozija Zelena prihodnost smo skupaj z mednarodnimi in domačimi 
strokovnjaki, političnimi predstavniki Republike Slovenije ter vidnimi gospodarstveniki in podjetniki 

naslovili izzive današnjega časa.

Podnebna kriza predstavlja največji izziv človeštva, ki vpliva na vse segmente naše družbe in 
gospodarstva. Verjamemo, da smo za boj zoper podnebne spremembe odgovorni prav vsi – 

predstavniki gospodarstva, lokalnih skupnosti in politike. Deklaracija za zeleno prihodnost Republike 
Slovenije je zaveza, s katero želimo pospešiti aktivnosti na vseh nivojih za doseganje ključnega cilja – 

brezogljična Slovenija 2050. 

DEKLARACIJA
ZA ZELENO PRIHODNOST

REPUBLIKE SLOVENIJE

Za uresničitev zastavljenih ciljev moramo delovati enotno in v dobro skupnosti, zato
podpisniki te deklaracije izjavljamo in sporočamo, da se bomo zavzemali:

ZA razogljičenje Republike Slovenije do leta 2050, ki ga bomo dosegli:
• z vlaganji v inovativne tehnologije in sodobno infrastrukturo, ki bo omogočala kar najširšo uporabo 

obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter in voda;
• z razvojem novih trgov za podnebno najmanj nevtralne in energetsko učinkovite produkte,                 

ki temeljijo na krožnem gospodarstvu;
• z odpravo subvencij za fosilna goriva in s spodbujanjem ukrepov, ki uvajajo obnovljive vire goriv;
• s ciljnim spodbujanjem zelenih in digitalnih inovacij ter prenosom raziskovalnega dela v prakso.
 

ZA ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, kar bomo dosegli: 
• z vlaganjem v razvojne projekte, ki ohranjajo ekosisteme in spodbujajo biotsko raznovrstnost;
• z obnovitvijo degradiranih ekosistemov;
• s spodbujanjem trajnostnega in digitalno podprtega kmetovanja.

ZA družbeno in okoljsko pravičnost, ki ju bomo dosegli:
• s podporo državnim in lokalnim organom ter podjetjem, da našim državljankam in državljanom 

zagotovijo čist zrak;
• z ustvarjanjem zelenih delovnih mest in s spodbujanjem multidisciplinarnih razvojno-raziskovalnih 

projektov, usmerjenih k cilju podnebno vsaj nevtralne družbe;
• z ustreznim financiranjem zelenih naložb ter pravičnega prehoda v brezogljično dobo. 


