
 

 
 

SLOVARČEK NOVIH POJMOV 
delavnica TRAJNOST IN JAZ – 3. triletje 

 
 
trájnost 
značilnost česa glede na to, koliko časa lahko obstaja, je uporabno 
 
proaktiven 
ki deluje, ravna spodbudno in odgovorno glede na razpoložljive možnosti 
Pri parih aktiven – proaktiven in pasiven/neaktiven – reaktiven ne gre za sopomenke, temveč so pomeni teh besed 
prekrivni le deloma. 
 
virtuálen  
ki je, deluje, poteka v računalniškem okolju ali na internetu in posnema resničnost: virtualni ogled; virtualni prostor; 
virtualni sprehod po galeriji, muzeju / virtualna davčna asistentka; virtualna knjižnica, pisarna, trgovina, učilnica; 
virtualne organizacije / virtualni prijatelji; virtualni svet; virtualna podoba; virtualna realnost navidezna resničnost; 
virtualno življenje 
 
Trajnostni razvoj označuje »razvoj, ki zadovoljuje osnovne potrebe vseh ljudi na Zemlji in ohranja, varuje ter obnavlja 
zdravje ter celovitost ekosistemov, in je v mejah, ki jih narava še lahko prenese«. 
 
Trajnostni razvoj je definiran kot »razvojna usmeritev človeške družbe, usklajena, uravnotežena z naravnimi 
razmerami, ki ohranja okolje, naravne vire za prihodnost«. 
 
Sonaravni razvoj je pojasnjen kot »razvoj človeške družbe, zlasti gospodarski, skladen z naravo, pokrajino, njuno 
zmogljivostjo'. Iz definicij ne moremo razbrati razlik med pojmoma, ki ju označujeta oba termina«. 
 
Kaj je trajnostni razvoj? 
Trajnostni razvoj je danes zelo pogosta beseda tudi pri nas. Iz poročila Svetovne komisije za okolje in razvoj pri 
Organizaciji združenih narodov (OZN), tudi Brundtlandska komisija (po norveški političarki Gro Halen Brundtlana) iz 
leta 1987 pravi: 
 
Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu ne da bi pri tem ogrozil zadovoljevanje potreb 
prihodnjih generacij. Trajnostni način je način življenja, ki je nesebičen do drugih rodov. 
 
Z današnjim načinom upravljanja z naravnimi viri ne zadovoljujemo niti osnovnih potreb. Svetovne populacije bi se 
morale krepko zamisliti nad tem načinom in tudi sprejeti konkretne ukrepe. 
Z naravnimi viri moramo v prihodnje biti skrbni in jih uporabljati varčno tudi zato, da ne bodo naslednje generacije v 
težkem položaju. 
 
Če želimo v celoti upoštevati trajnostni razvoj, se moramo preudarno obnašati do pridelave in predelave izdelkov, pri 
nakupih, pri shranjevanju, pri porabi oziroma potrošnji, pa tudi do odlaganja  in ustvarjanja odpadkov. 
 
Trajnostna potrošnja je tudi del trajnostnega razvoja. Potrošniki moramo potrošiti le toliko kot zares potrebujmo. 
Kupovati moramo izdelke v embalaži, ki ne obremenjujejo okolja oziroma misliti na to, da se embalaža lahko ponovno 
uporabi (npr. steklenica, vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno uporabo, vrečke iz blaga). Če bomo kot potrošniki 
porabili le toliko kot potrebujemo, bomo pripomogli k ohranjanju čistega okolja, naravnih surovin ter rastlinskih in 
živalskih vrst. 
 
 
 
 
 
 
VIRI: 
http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=trajnost 
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=trajnost 
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/trajnostni-trajnostnost#viki 
http://www2.arnes.si/~oscefk1s/projekti/dz/pdf/radece.pdf 
 
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=proaktiven 
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2757/razlaga-pridevnika-proaktiven 
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=virtualen 

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/3714027/virtualen?View=1&Query=virtualen
http://bos.zrc-sazu.si/cgi_new/neva.exe?name=ssbsj&expression=trajnost
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=trajnost
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/trajnostni-trajnostnost#viki
http://www2.arnes.si/%7Eoscefk1s/projekti/dz/pdf/radece.pdf
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=proaktiven
https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2757/razlaga-pridevnika-proaktiven
https://fran.si/iskanje?View=1&Query=virtualen

