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DOBRE PLANETE JE TEŽKO NAJTI



Naraščanje prebivalstva
20/80 dilema

Ekosistemske 
izgube
- 60 %  dilema

Podnebna
550/450/350 

dilema

Presenečenja
99/1 dilema





Vsako uro se
10,000 ljudi pridruži globalni populaciji



Vsako uro,
posekamo1,500 hektarov gozdov



Vsako uro,

poljem dodamo 1.7 milijonov kg dušika



Vsako uro,
pošljemo v zrak 4 Milijone ton CO2



18.000 zavrženih mobilcev (v eni uri) 24 milijonova plastičnih steklenic
odloženih na smetišča (v eni uri)

13 milijonov odvrženih pločevink
44 milijonov zavrženih 
plastičnih vrečk (v eni uri)
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Podnebne spremembe
< 350 ppm CO2 < 1W m2

(350 – 500 ppm CO2 ; 
1-1.5 W m2)

Zakisanje oceanov
Stopnja nasičenosti z 
aragonitom > 80 % od 

predindustrijskega 
nivoja

(> 80% - > 70 %)

Ozonska luknja
< 5 % v predindustrijski dobi

(5 - 10%)

Globalna raba pitne vode
<4000 km3/leto

(4000 – 6000 km3/leto) 

Stopnja 
biodiverzitetne 

izgube
potrebno preučiti

Biogeokemično 
nalaganje N in P

Omejena 
industrijska vezava 

N2 (samo 25 % 
naravne vezave)

(25%-35%)
P < 10× naravni 
priliv v oceane
(10× – 100×)

Zadrževanje 
aerosolov v 
atmosferi

potrebno preučiti

Spremembe 
zemljišč

≤15 % zemljišč
za žita

(15-20%)

Kemično onesnaževanje
Plastika, jedrski odpadki itd…potrebno 

preučiti

Zmogljivost
planeta
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Globalna raba pitne vode
Pretirana raba vode povzroča negativne okoljske 
spremembe

• ljudje spreminjamo 
globalne vodne tokove ter 
s tem lahko povzročamo 
povratne zanke, ki bodo 
negativno vplivale na 
stabilnost sistemov 

• do pomanjkanja vode 
pripelje poraba 5000 –
6000 km3 na leto





Pomanjkanje vode ( v % povpraševanja) leta 2030

McKinsey & Company, 2010



Podnebne spremembe
Kaj je potrebno, da ne presežemo mejnih vrednosti, ki 
bodo vodile v nepovratne spremembe podnebja?!

• predlagana meja: 350 ppm CO2 (in 1 W m-2 nad 
vrednostjo predindustrijske dobe)



Naravne nesreče 1980-2009





Bodoče CO2 koncentracije

Long term limit for reefs

Copenhagenski Akord: 
več kot 3oC ogrevanja 
do leta 2100



Osebni računalnik

• Za izdelavo (energija in 
surovine) potrebujemo ~1800 
kWh energije
1,8 t CO2 “made in China”
0,018 t CO2 “made in Norway”

• Če kupimo nov računalnik vsaki dve leti to 
pomeni emisije “virtualnega ogljika” do 2,5 kg 
CO2 na dan 



Za nov avto potrebujemo 
energijo ~76 000 kWh

Emisije so odvisne od tega, kje avtomobil 
izdelamo:
- France    6.3  t CO2
- Japan    36.7  t CO2
- USA      46.6  t CO2
- India     71.8   t CO2
- Poland     83,6 t CO2

Treloar, G., et al,2004. J. Const. Eng. and Mgmt., 130, 1:43-49.



• Emisije avtomobila, ki nastajajo med 
vožnjo, so le 1/4 to 1/3 skupnih emisij 
povezanih z prometom, glavnina nastane 
(2/3 to  ¾) nastane pri izdelavi avtomobila 
in avtomobilskega goriva. 

• Električni avtomobili – avtomobili na 
osnovi fosilne elektrike?

USA National Research Council: 
Hidden Costs of Energy: Unpriced 
Consequences of Energy Production and Use



Primer VB
Britanski uradni ogljični odtis 
11 ton CO2e na leto na osebo

+
Skriti ogljik v izdelkih iz uvoza
6.2 ton CO2e na leto na osebo

(visoka ocena 16 tons CO2e ) 

MacKay, 2008

DEFRA, 2008

http://www.withouthotair.com/


Sprememba zemljišč
Izognitev pretiranim spremembam zemljišč
zaradi kmetijstva

• ogroža biodiverziteto in naravno regulacijo 
ekosistemov 

• predlagano je koncentriranje zemljišč za 
kmetijsko rabo na določenih delih

• Predlagana meja: spremenjenih je lahko 
samo do 15 % zemljišč, ki jih ne pokriva led



Kam vodi neomejena rast

Vodna leča lahko podvoji svojo 
površino na jezeru v 1 dnevu. 
Vzemimo, da potrebuje 1000 dni, 
da prekrije celotno jezero. 

Kaj se dogaja zadnjih 10 dni?Dan Pokritost

990 0.098 %
991 0.193 %
992 0.391 %
993 0.781 %
994 1.563 %
995 3.125 %

Day Coverage

996 6.25 %
997 12.50 %
998 25.00 %
999 50.00 %
1000 100%



Problemi, ki se priplazijo...

Kdaj bi opazili težavo?

Morda 997. ali 998. dan?

Kakšna podobnost 
z današnjim stanjem planeta?Dan Pokritost

990 0.098 %
991 0.193 %
992 0.391 %
993 0.781 %
994 1.563 %
995 3.125 %

Dan

996 6.25 %
997 12.50 %
998 25.00 %
999 50.00 %
1000 100%



Kaj je željeni končni cilj?

• Cilj večine ekonomistov je gospodarska rast
• Dohodki na osebo so danes 10x večji kot 

1900, skupni BDP pa je narasel za 40x
• Per capita dohodek leta 1970 je bil le 35%  

današnjega
– Je bilo življenje takrat res toliko slabše?

• Naj bo naš cilj zagotoviti, da
- bodo naši otroci trošili 2x več kot mi? 
- bodo naši vnuki trošili 4x več?





Drugi končni cilji
• Trajnost
• Pravičnost
• Učinkovitost
• Zdravje
• Izobrazba
• Stabilnost (varne službe in okolje)
• Sreča in zadovoljstvo z živjenjem kot 

celoto



KAJ SI S ČIM SE 
ŽELIMO ZADOVOLJIMO

• Samospoštovanje
• Zdravje
• Življenska vedrina
• Sreča
• Stalni napredek

• Moderni avto
• Medicina
• Droge
• BDP
• Netrajnostna rast

KDAJ SE BOMO KONČNO OSREDOTOČILI 
NA TO - KAR SI RESNIČNO ŽELIMO ?



Poslovni svet je pred resnim izzivom

Začenjamo prehod iz 
Industrijske dobe izobilja 

v novo 
Trajnostno (vzdržno) dobo omejitev, 
kjer bo treba naša gospodarske sisteme 
spraviti v meje enega planeta in zato na 

novo definirati
Rast, Konkurenčnost in Vladanje.
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