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Povzetek: 

 

Ekološki odtis je eden izmed najbolj uveljavljenih sinteznih kazalnikov, s katerim spremljamo 

porabo biološko obnovljivih dobrin, ki so ključne za naše preživetje. V času omejenih naravnih 

virov in vse večjih podnebnih sprememb postaja pomen trajnostnega uporabljanja naravnih 

virov ključen za dolgoročno načrtovanje prihodnosti.  

 

Analize ekološkega odtisa, ki jih opravlja globalna neprofitna organizacija Global Footprint 

Network, kažejo, da človeštvo trenutno porabi 60 % več, kot je mogoče obnoviti – ali toliko, 

kot če bi živeli na 1,6 planeta. V Sloveniji je ekološki odtis še višji – porabimo toliko, kot bi 

živeli na treh planetih. Zato smo v ekološkem primanjkljaju. 

 

Ekološki odtis se preračunava na skupno - prostorsko enoto. Na takšen način opozarja,  kako 

pomemben je za naše preživetje prostor, saj omogoča pridelavo življenjsko pomembnih dobrin 

(hrana, vlaknine, energenti). Ker pa je prostor zaradi človekovih dejavnosti čedalje bolj 

omejen, postaja globalni hektar svetovna ekološka valuta, podobno kot je USD svetovna 

gospodarska valuta.  

 

Vlada RS je v Strategiji razvoja Slovenije 2030 ekološki odtis umestila med vodilne kazalce 

za spremljanje porabe naravnih virov, s ciljem znižanja ekološkega odtisa Slovenije za 20 

odstotkov do leta 2030. Cilj zmanjšanja ekološkega odtisa je vključen tudi v Nacionalni 

program varstva okolja do leta 2030 in v Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi 

regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027. K temu cilju bo prispevalo tudi 

integralno medsektorsko delovanje, kot sta na primer trajnostni energetski krog in trajnostno 

gospodarjenje z gozdovi in lesom.    

 

Nedavna izkušnja pandemije nam je pokazala, kako prepletena so naša življenja. Soočenje z 

neenakostjo ter družbeno, gospodarsko in politično napetostjo jasno kaže, da bo v prihodnje 

za dosego ciljev potrebna večja solidarnosti in sodelovanje nas vseh. Vprašajmo se, kateri  

skupni cilj bi lahko bil pomembnejši od našega dolgoročnega sobivanja znotraj meja našega 

planeta – kar je tudi vizija za trajnostno Evropo.   
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