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PETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 71. nadaljevanje              18. 6. 2018 

 
71. S konceptualnim okvirom integralnih svetov do Integralne zelene Slovenije  
 
V seriji stotih prispevkov S pametno integracijo do trajnostnega razvoja predstavljamo konceptualni okvir 
integralnih svetov in kako smo ga uporabili pri oblikovanju celostnega nacionalnega modela trajnostnega 
razvoja v okviru Evropske unije, to je Integralne zelene Slovenije. Večinoma se naslanjamo na knjigo Integral 
Green Slovenia, ki je pred dvema letoma, to je junija 2016, izšla pri eni svetovno vodilnih založb Routledge v 
Veliki Britaniji, in to prav za 25. rojstni dan naše države. V Integralni seriji povzemamo številna pomembna 
sporočila iz te knjige na način, da bi jih približali čim širšemu krogu bralcev, hkrati pa jih aktualiziramo glede 
na dogajanja v času po pisanju knjige in tudi dodatno pojasnjujemo s teoretskimi uvidi in praktičnimi primeri 
iz knjige Integral Economics ter drugih del integralnih ekonomistov Ronnija Lessema in Alexandra Schiefferja.  
 
Konceptualni okvir integralnih svetov, kot sta ga razvila profesorja Lessem In Schieffer, smo vpeljali v 15. in 
16. nadaljevanju in nato nadgradili v 22. – 24. prispevku, razložili in utemeljili pa s številnimi svetovno 
odmevnimi praktičnimi primeri in uglednimi misleci od 3. nadaljevanja dalje.1 S to novo paradigmo se 
odzivamo na naraščajočo kompleksnost sodobnega sveta in celostno uresničujemo cilje trajnostnega razvoja. 
S sistematično obravnavo posameznih integralnih pristopov smo pričeli v 27. nadaljevanju: od »južnega«, ki 
temelji na naravi in skupnosti, preko »vzhodnega«, temelječega na kulturi in ozaveščenosti ali duhovnosti 
(od 38. nadaljevanja dalje), do »severnega«, temelječega na znanosti, sistemih in tehnologiji (začetek: dvojno 
49.-50. nadaljevanje). »Zahodnega« pristopa, ki temelji na financah in podjetništvu, še nismo posebej 
razčlenili, vendar smo o njegovih značilnostih in praktičnih primerih2  že pisali.  
 
Odlične prakse iz Slovenije, ki so podrobneje opisane v knjigi o Integralni zeleni Sloveniji, smo začeli 
predstavljati od 9. nadaljevanja dalje, o njihovem povezovanju v celosten model smo spregovorili v 15. in 16. 
nadaljevanju, bolj obširno od 24. nadaljevanja dalje. Ker socialno, na znanju temelječe gospodarstvo tako kot 
»severni« integralni svet v celoti odlikuje konceptualna moč, ko se novi uvidi na strukturiran in sistematičen 
način »prevedejo« v nove koncepte, in ker je ta pristop še posebej značilen za Evropo in Slovenijo ter 
povezan z našo kulturo, je smiselno, da v tem okviru tudi celostno predstavimo model Integralne zelene 
Slovenije. Spodnjo sliko modela smo že objavili v prejšnjem nadaljevanju, v okviru razmisleka o integralni 
razvojni strategiji Slovenije, tokrat ji dodajamo daljšo razlago, ki je povzeta po knjigi. V modelu (tako na sliki 
kot v opisu, ki sledi) lahko bralec odkrije razvojne usmeritve in praktične primere, o katerih smo že pisali, tudi 
tiste, ki jih uvrščamo v »zahodni« ekonomski pristop.  
 

                                                           
1
 Vsa nadaljevanja so objavljena na spletni strani http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/, datoteke z 

zbranimi prispevki pa tudi na koncu spremnega besedila na dnu te strani.  
2
 Kot sta Banka Triodos ( 4. nadaljevanje) in trajnostno podjetje Interface ( 20,  21) na svetovni ravni, v Sloveniji 

na primer inovator Andrej Pečjak z Metronom (10).  

file:///D:/Dokumenti/Dokumenti/ZNANOST%20-%20NOVO/S%20pametno%20integracijo%20do%20trajnostnega%20razvoja
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Slika: Model Integralne zelene Slovenije iz knjige Integral Green Slovenia - ključni elementi modela, 
ilustrirani z nekaj praktičnimi primeri. Integralna zelena Slovenija je predstavljena s poudarkom na štirih 

pristopih integralnega zelenega gospodarstva, vsakega ponazarja nekaj dobrih praks. 
 
Najprej na kratko in poljudno o osnovni ideji:  
Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v več kot 25 letih od rojstva naše države 
uspeli doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Nekateri so v samem svetovnem vrhu na svojem 
področju. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali 
pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno 
uporabiti in povezati najboljše, kar nudi Evropska unija. Najprej pa so imeli vizijo, za katero so se vztrajno 
borili, leta in desetletja … Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko učijo tudi v drugih 
državah, tudi najbolj razvitih.   
 
Nekatere od teh odličnih praks smo podrobno predstavili v knjigi Integral Green Slovenia, ki je  namenjena 
vsem, ki želijo s svojim snovanjem in delovanjem prispevati k trajnostni prihodnosti. Navdihujoče zgodbe 
smo z integralnim pristopom razložili in povezali v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti 
za vso Slovenijo, pa tudi za druge dežele in skupnosti. Torej Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela 
integralne zelene ekonomije in družbe v Evropi in širše. 
 
In kaj vse prinaša knjiga o Integralni zeleni Sloveniji?  
Občine Solčavsko, Šentrupert in Poljčane, model regionalnega razvoja Srca Slovenije, Biotehniški center 
Naklo, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, visokotehnološki podjetji Domel in Pipistrel, Inštitut Metron 
z Andrejem Pečjakom, zeleno socialno podjetje Tekstilnica in še druge odlične prakse (okrog 20 se jih 
predstavi v knjigi) so razloženi z integralnim pristopom. Torej kako vsak po svoje na originalen način 
prepletajo elemente narave in skupnosti, kulture in ozaveščenosti, znanosti in tehnologije ter financ in 
ekonomije – ki jih povezujejo in navdihujejo vrednote, moralno jedro v središču. Ob tem pa so vpeti v 
evropske procese in gradijo na slovenski kulturni dediščini. Med uspešnimi modeli preteklega obdobja, od 

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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katerih se lahko učimo še danes, smo še posebej izpostavili trajnostno gospodarjenje z gozdovi, agrarne 
skupnosti in klasične zadruge.  
 
Od iskanja slovenske identitete do boja s podnebnimi spremembami in so-ustvarjanja mrežne družbe; od 
geomantije, geokulture in integriranega razvoja do biodinamičnih šolskih vrtov, študijskih krožkov ter vzgoje 
in izobraževanja za trajnostni razvoj; od EKOCI-ja, InTerCeR-a, Zadruge Dobrina, Urbanih brazd in CAAP-a kot 
civilnodružbenih iniciativ do Slovenskega foruma socialnega podjetništva, podjetja M-Sora in mladih 
ustvarjalcev, ki so uspeli s sodelom in množičnim financiranjem (coworking, crowdfunding) – vse to je 
Integralna zelena Slovenija.  
 
Pri razvoju modela Integralne zelene Slovenije smo uporabili konceptualni okvir »integralnih svetov« avtorjev 
Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja, ki se od večine drugih integralnih modelov razlikuje po tem, da 
vedno gradi na kulturi okolja in da daje poseben pomen ekonomiji. Poleg moralnega jedra, ki je postavljen v 
središče konceptualnega modela “integralnih svetov”, imamo še štiri sfere – “svetove”: narava in skupnost; 
kultura in ozaveščenost (duhovnost); znanost, sistemi in tehnologija; finance in podjetništvo. Vsi ti elementi 
morajo biti v dinamičnem ravnotežju, če naj bi se socialni sistem (osebnost / organizacija / skupnost / 
družba) trajnostno razvijal. Moralno jedro ima vlogo povezovalca štirih »svetov« in hkrati navdihuje razvoj. 
Na ekonomskem področju sta Lessem in Schiffer opredelila štiri osnovne ekonomske pristope, povezane s 
posameznimi sferami, ki vsi predstavljajo alternativo neoliberalni ekonomiji: v skupnost vpeta 
samozadostnost, iz kulture izhajajoče razvojno gospodarstvo, socialno na znanju temelječe gospodarstvo, ter 
zeleno, na življenju temelječe gospodarstvo.  
 
Tako so pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne zelene Slovenije v središču 
vrednote (moralno ekonomsko jedro), spodbujamo pa vse štiri ekonomske pristope, ki so predstavljeni na 
zgornji sliki. V svetovno zakladnico zgledov za tak model razvoja, ki sta ga v več knjigah opisala in razložila 
profesorja Lessem in Schieffer, smo sedaj dodali tudi primere iz Slovenije, s tem da smo prvi pokazali, kako 
jih je možno povezati v celosten model na ravni celotne države.  
 
Z originalno uporabo integralne teorije smo oblikovali nov koncept pametne integracije politik Evropske 
unije za trajnostni razvoj in na ta način integralni pristop še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja; 
pokazali smo tudi na perspektivnost strateške presoje vplivov na okolje. V dobrih praksah in pri razvojnem 
načrtovanju se marsikje že dogaja pametna integracija programov in ukrepov za zeleno gospodarstvo (kot 
so samooskrba z ekološko pridelano hrano, energetska samozadostnost, trajnostni razvoj podeželja, zeleni 
turizem, energetska in snovna učinkovitost – krožno gospodarstvo), za socialno ekonomijo (z zadrugami, 
socialnimi podjetji in ekonomsko demokracijo) in v podporo družbeni odgovornosti. 
 
V naslednjem prispevku bomo k zgornjemu modelu, ki je bil oblikovan v letu 2015, dodali še nekaj aktualnih 
usmeritev in dosežkov.  

 
Dr. Darja Piciga  
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PETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 72. nadaljevanje              19. 6. 2018 

 
72. Sprejeti dokumenti Slovenije za prehod v zeleno gospodarstvo  
 
V okviru obravnave »severnega«, na znanosti, tehnologiji in sistemih temelječega integralnega pristopa3 smo 
v več kot desetih nadaljevanjih pregledali bogato zakladnico teorije in prakse socialne ekonomije v svetu 
(zlasti Evropi) in doma. Tako kot Lessem in Schieffer smo v ta konceptualni okvir uvrstili tudi prizadevanja za 
trajnostni razvoj, od odmevnega poročila Rimskega kluba Meje rasti naprej4. V dveh nadaljevanjih5 smo 
predstavili osnutek kompleksnega strateškega dokumenta za prehod v nizkoogljično družbo in gospodarstvo 
do leta 2050: podnebna strategija je nastajala v letih 2011-12, vendar po menjavi vlade žal ni bila sprejeta. 
Orisali smo tudi nekatere pomembne podlage za ta dokument ter strateške pobude, nastale v okviru civilne 
družbe6. 70. nadaljevanje pa je uvedlo uradni veljavni dokument trajnostnega razvoja, to je Strategijo razvoja 
Slovenije 2030 (SRS 2030)7, ki predstavlja odziv Slovenije na Agendo 20308, s tem da smo se osredotočili na 
vprašanje, kako bi jo bilo mogoče nadgraditi z uporabo integralne zelene paradigme. Nato smo v zadnjem 
prispevku predstavili model Integralne zelene Slovenije, kot je opisan v knjigi Integral Green Slovenia. 
 
Tako kot smo za politike EU ugotavljali, da jih velik del podpira trajnostne cilje in jih je zato smiselno 
pametno integrirati9, problem pa lahko predstavljajo politike, ki izhajajo iz prevladujočega ekonomskega 
modela, tudi v slovenski razvojni strategiji najdemo mnoge vzvode za spodbujanje trajnostnih prehodov. Že 
ob opredelitvi osrednjega cilja - zagotoviti kakovostno življenje za vse – je poudarjeno, da ga je  mogoče 
uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Ohranjeno zdravo 
naravno okolje je ena od petih strateških usmeritev države za doseganje kakovostnega življenja. Ta 
usmeritev se odraža pri večini od 12 ciljev SRS 2030, podrobneje pa je razčlenjena pri pri ciljih 8. 
Nizkoogljično krožno gospodarstvo in 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov. Za prehod v gospodarstvo z 
nizkimi emisijami toplogrednih plinov in učinkovito rabo virov (cilj 8) se tako načrtuje prekinitev povezave 
med gospodarsko rastjo in rastjo rabe virov ter izpustov TGP, razvoj novih trajnostnih poslovnih modelov in 
proizvodov – tudi preko inovacij, spodbujanje URE in rabe OVE ter trajnostne mobilnosti, oblikovanje vozlišč 
nizkoogljičnega krožnega gospodarstva in razvojnih rešitev na regionalni in lokalni ravni. Trajnostno varstvo 
naravnih virov in načrtovanje njihove rabe (cilj 9) poudarja uvajanje ekosistemskega načina upravljanja 
naravnih virov in preseganje sektorskega načina razmišljanja, ohranjanje visoke stopnje biotske 
raznovrstnosti in kakovosti naravnih vrednot ter krepitev ekosistemskih storitev, učinkovito trajnostno 
upravljanje tako  gozda in tal kot vodnih virov, čim učinkovitejše prilagajanje na podnebne spremembe, 
zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja, varovanje in ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč ter 
samooskrbo  z lokalno trajnostno, predvsem ekološko pridelavo živil in seveda preprečevanje čezmernega 
onesnaževanja vseh sestavin okolja.  
 

                                                           
3
 Od zadnje preglednice v dvojnem 49. in 50. nadaljevanju dalje.  

4
 V tem okviru obravnavamo trajnostni razvoj od 63. nadaljevanja dalje, seveda pa je tem prizadevanjem za prihodnje in 

tudi že sedanje rodove namenjen velik del Integralne serije: integralni zeleni model razvoja je obogateni model 
trajnostnega razvoja.  
5
 67. nadaljevanje, 68. nadaljevanje.   

6
 65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje in 69. nadaljevanje. 

7
 SVRK - Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (2017). Strategija razvoja Slovenije 

2030. Sprejela Vlada RS, 7. decembra 2017. Dostopno prek:  
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf. 
8
 Več o Agendi 2030 na: 

http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna
_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/.  
9
 Na primer v 45. nadaljevanju. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2063.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2067.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2068.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2065.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2066.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2069.%20nadaljevanje.pdf
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2017/srs2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
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V 35. nadaljevanju smo obravnavali 

neravnotežja na različnih ravneh, med 

drugim tudi na globalni ravni. Pri tem 

smo opozorili, da Slovenija podobno 

kot druge razvite države dosega 

blaginjo, to je višjo raven družbenega in 

gospodarskega razvoja, s čedalje večjim 

obremenjevanjem okolja, to je z izrabo 

naravnih virov in povečevanjem 

onesnaževanja. To smer razvoja kaže 

rdeča puščica na grafu desno. 

Trajnostna razvojna pot Slovenije je 

lahko le pospešeno zniževanje 

okoljskega odtisa v smeri ekosistemske 

zmogljivosti ob hkratnem zmernem 

povečevanju blaginje oz. njenem 

ohranjanju.  

 
Zato je s Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030 (SRS 2030)10 okoljski odtis umeščen med vodilne kazalnike 
za spremljanje stanja naravnih virov. Kot kaže spodnja tabela, povzeta po SRS 2030, smo si pri tem zastavili 
tudi cilj do leta 2030 zmanjšati okoljski odtis Slovenije za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo - podatek 
za leto 2013 - do 3,8 gha/osebo v letu 2030). 
 

Kazalnik Vir 
Izhodiščna 

vrednost  

Ciljna vrednost za 

leto 2030  
Povprečje EU 

Ekološki odtis  GFN 
4,7 gha /osebo 

(2013)11 
3,8 gha /osebo 

4,9 gha /osebo 

(2013) 

 
Cilj zmanjšanja okoljskega (ekološkega) odtisa je Ministrstvo za okolje in prostor vključilo tudi v predlog 
Nacionalnega programa varstva okolja ter skupaj z Agencijo RS za okolje začelo sodelovati z Global Footprint 
Network za vzpostavitev kazalnika kot orodja tako za celovito spremljanje razvoja kot za načrtovanje 
politik12.  
 
Ambiciozni cilji in usmeritve za prehod v zeleno gospodarstvo in ohranjanje naravnega bogastva bodo ostali 
le na papirju, če bo prevladal ozki interes gospodarske rasti ne glede na posledice za okolje in za zdravje ljudi, 
kar se je v preteklosti premnogokrat dogajalo. Zato so izredno pomembni sektorski in medsektorski programi 
in drugi operativni dokumenti, ki podpirajo te cilje. Na kratko predstavljamo tri, ki so bili sprejeti v zadnjih 
letih:  
 
V letu 2015 smo se v Sloveniji zavzeli za prehod v zeleno gospodarstvo s sprejemom Okvirnega programa za 
prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG)13, ki temelji na ključnih področjih prehoda v zeleno gospodarstvo, od 
trajnostnega upravljanja virov do zelenih praks v kmetijstvu in gozdarstvu. Vključuje ekološke inovacije kot 

                                                           
10

 V okviru cilja 9. Trajnostno upravljanje naravnih virov. 
11

 Podatki za leto 2014 kažejo, da je vrednost kazalnika ostala enaka (4,7 gha na osebo) vir: 
https://www.footprintnetwork.org/.   
12

 Več o tem procesu in o podlagah zanj na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8292/.  
13

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/opzg_akcijski_nacrt_in_nacrt_akti
vnosti.pdf.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
https://www.footprintnetwork.org/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8292/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/opzg_akcijski_nacrt_in_nacrt_aktivnosti.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/opzg_akcijski_nacrt_in_nacrt_aktivnosti.pdf
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temeljni dejavnik za omogočanje zelenega gospodarstva, spodbuja odprto kroženje znanja o zelenih rešitvah, 
poudarja fiskalne reforme kot orodje politik za sistem določanja cen ob predhodnem ukinjanju okolju 
škodljivih subvencij in predpostavlja dostop do finančnih virov za vlaganja v zeleno gospodarstvo. Program 
predvideva nujno potrebne spremembe v politikah, obnašanju in upravljanju ter trajnostno upravljanje virov. 
Temelj njegove uspešnosti naj bi bil strukturiran, aktiven in stalen dialog med deležniki, povezovanje 
dejavnosti in njihova nadgradnja, spodbujanje usmerjenih investicij, nova znanja in veščine ter njihov prenos 
v vsakodnevno prakso in delovanje. Zato je vzpostavitev partnerstva za zeleno gospodarstvo eden ključnih 
ukrepov za izvajanje programa.   
 
OPZG temelji na zelenih politikah, ki se v Sloveniji že izvajajo, čeprav iz dostopnih podatkov in poročil izhaja, 
da je ponekod opaziti pomanjkanje njegovega izvajanja. Naslovi posameznih ključnih sklopov nakazujejo 
možnosti in politike za prehod v zeleno gospodarstvo:  
1. trajnostno upravljanje virov, ki obsega spodbujanje spreminjanja odpadkov v vir, prostor kot vir in 

možnost, upravljanje voda, upravljanje območij varstva narave, trajnostno upravljanje gozda, les kot vir 
za trajnostni razvoj gospodarstva, trajnostno upravljanje virov kot priložnost za večjo socialno 
vključenost; 

2. zelena rast gospodarstva (ki ga podpira strategija pametne specializacije, predstavljena v nadaljevanju); 
3. spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih in usposabljanje oseb na trgu dela za potrebe 

zelenega gospodarstva; 
4. spodbujanje povpraševanja po zelenih izdelkih, zeleno javno naročanje; 
5. zelena proračunska reforma; 
6. trajnostni urbani razvoj; 
7. dejavnosti javnega sektorja, ki so zgled; 
8. izobraževanje in usposabljanje za zeleno gospodarstvo; 
9. zelene prakse v kmetijstvu;  
10. podporne dejavnosti. 

 
V letu 2015 so bila s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4)14 opredeljena tudi ožja prioritetna 
področja, ki kažejo največji potencial za nadaljnji razvoj Slovenije, pripravljena pa je bila kot eden od pogojev 
za črpanje evropskih sredstev in temelji na več sektorskih dokumentih. S4 je platforma za osredotočenje 
razvojnih vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, zmogljivosti in kompetence in na 
katerih ima inovacijske možnosti za uvrstitev na svetovne trge ter s tem za krepitev svoje prepoznavnosti. 
Uvodna vizija dokumenta se glasi: »S4 bo strateško usmerjena v TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA 
ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo z vrhunskimi pogoji 
za ustvarjanje in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. Na 
prednostnih nišnih področjih bo Slovenija prešla od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov, kar je 
poslanstvo S4.« Zeleno, trajnostno, krožno ni alternativa temveč glavni tok (mainstream), utemeljen na 
empiričnih podatkih.  
 
Podlaga za osredotočeno vlaganje sredstev v raziskave, razvoj in inovacije so prednostna področja uporabe 
S4, ki na operativni ravni usmerjajo v trajnostne tehnologije in storitve in na katerih so bila ustanovljena 
strateško razvojna inovacijska partnerstva - SRIPi:  
1. zdravo bivalno in delovno okolje s koncepti »pametnih mest in skupnosti« ter »pametnih zgradb in domov 
z lesno verigo«, 
2. naravni in tradicionalni viri za prihodnost s trajnostno pridelavo hrane in trajnostnim turizmom ter 
mrežami za prehod v krožno gospodarstvo, 
3. (s)industrija 4.0 z vlaganji v tovarne prihodnosti, zdravje – medicino, mobilnost in razvoj materialov kot 
končnih produktov. 

                                                           
14

 Slovenska strategija pametne specializacije: 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_po
trjeno_na_VRS_150920.pdf.  Sprejeli sta jo Vlada RS dne 20. 9. 2015 in Evropska komisija 3. 11. 2015.  
Več o evropskem konceptu pametne specializacije in aktualnih procesih na platformi  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/. 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


220 
 

 
Žal pa se štirje ključni cilji S4 (dvig dodane vrednosti na zaposlenega, povečan delež visokotehnološko 
intenzivnih proizvodov v izvozu, povečan delež izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu in 
dvig celotne podjetniške aktivnosti) neposredno na okolje, zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj ne 
nanašajo. Poleg tega niti v tem niti v drugih dokumentih niso opredeljeni konkretni prispevki raziskovalno-
razvojne in inovacijske dejavnosti k okoljskim ciljem, z edino izjemo prispevka mrež za prehod v krožno 
gospodarstvo, določenih v S4, k izboljšanju indeksa snovne učinkovitosti15.  
 
Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 
Lahko rečemo, da je bil v prvih 12-13 letih tega stoletja v ospredju prehod v nizkoogljično gospodarstvo, kot 
odziv na podnebne spremembe. Nato pa se je v Evropi in tudi v Sloveniji pospešeno razmišljalo in delovalo za 
učinkovito rabo virov, torej za prehod v krožno gospodarstvo. Tako smo letos aprila dobili Kažipot prehoda v 
krožno gospodarstvo Slovenije16, ki:  

a.  opredeljuje potenciale, ki Slovenijo utemeljujejo kot voditeljico prehoda v krožno gospodarstvo v 
Srednji in Vzhodni Evropi; 
b. z vključevanjem deležnikov prepoznava in povezuje krožne prakse;  
c. predlaga priporočila za Vlado RS, da bo krožni prehod učinkovitejši;  
d. nakazuje krožne priložnosti za krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva in kakovosti 
življenja za vse.  

 
Med integralnimi elementi Kažipota prehoda v 

krožno gospodarstvo Slovenije omenjamo tako 

imenovani »krožni trikotnik« (slika desno), na 

katerega  so avtorji oprli dokument (slika desno). 

Ta povezuje tri neločljive elemente – krožno 

gospodarstvo (modeli poslovanja), krožno 

spremembo (vladne politike) in krožno kulturo 

(državljani). Med seboj so soodvisni in poganjajo 

sistemsko spremembo. Avtorji izpostavljajo 

predvsem krožno kulturo, saj brez premisleka 

vrednot, nove naracije in spremenjenih vedenjskih 

vzorcev vsakega od nas ne moremo pričakovati 

spremembe modelov poslovanja niti ustreznih 

premikov na vladni ravni. Prav v krožni kulturi je 

zaznati močan preobrazbeni kapital Slovenije. 

 

Slika desno: »Krožni trikotnik« v Kažipotu  prehoda 

v krožno gospodarstvo (str. 24) 

 

 
V prihodnjem prispevku bomo zaokrožili tudi obravnavo »severnega« pristopa, to je socialnega, na znanju 
temelječega gospodarstva in družbe.   

Dr. Darja Piciga 
 

  

                                                           
15

 Izboljšati indeks snovne učinkovitosti iz 1,07 (leto 2011) na 1,50 (2020).  
16

 Dostopen na povezavi: 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/Kazipot_prehoda_v_krozno_gospodarstvo.pdf.  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/Kazipot_prehoda_v_krozno_gospodarstvo.pdf
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PETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 73. nadaljevanje              20. 6. 2018 

 
73. Socialno, na znanju temelječe gospodarstvo je kot zeleno gospodarstvo odlična 
priložnost za Slovenijo, v smislu nove paradigme trajnostnih prehodov 
 
V prvih dveh prispevkih 15. tedna Integralne serije17 smo najprej orisali model Integralne zelene Slovenije, 
kot je predstavljen v knjigi Integral Green Slovenia«, nato pa povzeli okoljske poudarke Strategije razvoja 
Slovenije 2030 in dokumente za prehod v zeleno gospodarstvo18, ki jih je od leta 2015 sprejela slovenska 
vlada. Seveda se zavedamo nevarnosti »implementacijskega deficita« (pomanjkljivega uresničevanja 
zapisanega), ki je v Sloveniji kar pogost pojav. Vendar lahko vizije, cilji in usmeritve, dogovorjeni v dolgih 
sodelovalnih postopkih, z velikim številom deležnikov in poleg drugih argumentov podprti tudi z mnogimi 
dobrimi praksami, tako domačih kot iz sveta, koristno uporabijo tako upravljavci države in lokalnih skupnosti 
kot družbeno odgovorni socialni inovatorji v različnih sferah in na različnih področjih. Poleg tega se deloma 
že uresničujejo. V tem smislu so lahko tudi eden od potencialov ali podlag za integralni zeleni razvoj 
Slovenije. 
 
V današnjem prispevku pa želimo pokazati še na druge potenciale in argumente za podporo prehodu v 
zeleno gospodarstvo. Najprej naj omenimo strateška prizadevanja nevladnih organizacij: v začetku leta so 
objavili Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije z nadnaslovom Za družbo blaginje v trdni mreži življenja, 
v katerem celovito naslavljajo cilje trajnostnega razvoja in ob opozorilih na številne izzive predlagajo tudi 
praktične rešitve, med njimi ukrepe za prehod v zeleno gospodarstvo s hkratnim ciljem povečanja socialne 
kohezije. 
 
V nadaljevanju utemeljujemo nujnost paradigmatskega premika v razumevanju odnosov okolje – 
gospodarstvo – družba, pri čemer najprej izpostavljamo eno osnovnih predpostavk zelenega gospodarstva: 
varovanje okolja in ohranjanje narave ni »cokla« razvoju, kot je bilo prevladujoče stališče ekonomistov in 
podjetnikov v preteklosti in je še vedno pogosto, tudi pri politikih na najvišjih mestih, ampak nam reševanje 
okoljskih problemov lahko predstavlja tudi priložnost za gospodarski razvoj (torej za zeleno gospodarstvo) in 
za družbeni razvoj. Pred dobrimi desetimi leti je na primer odmevala ocena angleškega ekonomista Sterna, 
da lahko posledice podnebnih sprememb do konca tega stoletja zahtevajo tudi do 20 % svetovnega BDP na 
letni ravni, z zgodnjimi ukrepi blaženja in prilagajanja pa stroški lahko ostanejo v obvladljivih okvirih okrog 1 
% svetovnega BDP letno19. Kmalu zatem je globalna svetovalna družba McKinsey začela objavljati izračune 
stroškov zniževanja emisij za različne ukrepe.  

                                                           
17

 71. nadaljevanje, 72. nadaljevanje. 
18 Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG), Slovenska strategija pametne specializacije (S4), Kažipot 

prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije.  
19

 Stern, Nicholas. 2006. The Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2018/01/Manifest-civilne-dru%C5%BEbe-za-razvoj-Slovenije.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
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Slika: Krivulja stroškov zmanjševanja emisij TGP na globalni ravni (poznana tudi kot “McKinseyeva 

krivulja”)20, povzeta po prezentaciji dr. Lučke Kajfež Bogataj iz leta 2009 
 
 
Kot je razvidno iz zgornjega grafa, ki ga je leta 2009 predstavila klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, se pri 
celi vrsti ukrepov (na primer izolacija stavb) investicija povrne zelo hitro in zaradi velikih prihrankov pri 
stroških ogrevanja in hlajenja kasneje prinaša dobiček. To spoznanje je ena od osnov za številne ukrepe URE 
in OVE (učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije), ki se uspešno izvajajo tudi v Sloveniji, na 
primer s podporami Ekosklada21.  
 
Dr. Ernst Ulrich von Weizsaecker, predhodnik dr. Janeza Potočnika pri vodenju Mednarodnega panela za 
učinkovito rabo virov (UNEP International Resource Panel), je v knjigi Factor Five leta 2009 dokumentiral, da 
so bile takrat na voljo komercialno dostopne tehnologije in ukrepi za NAJMANJ 5-kratno izboljšanje okoljske 

                                                           
20

 Originalno pojasnilo k grafu: “This is a summary of our conclusions; the curve represents a simplified view of all the 

abatement opportunities identified in the 6 sectors and 6 geographies at audi kot cost lower or equal to 40 EUR/ton. 
The opportunities are reported in increasing cost order. 

– BAU emissions 2030 could be reduced by 27 Gton (46% compared to BAU) if all measures below 40 
EUR/ton are captured. 

– Almost a quarter of these measures (7 Gton) are at negative or zero cost. 
– The opportunities are highly fragmented cross regions and sectors.”  

21
 https://www.ekosklad.si/. Za področje URE in OVE deluje, seveda v veliki meri pod okriljem podnebno-energetske 

politike EU, razvejan sistema dokumentov in pravnih podlag, ukrepov in instrumentov ter institucij. Kratek vpogled:  
- O strateških dokumentih na: http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/.  
- Že nekaj časa delujejo lokalne energetske agencije (LEA), ki so pravzaprav regionalne agencije, nekatere se prodorne 
tudi v evropskem in mednarodnem merilu:   
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/lokalne-energetske-agencije/.  
- Tudi občine sprejemajo lokalne energetske koncepte (LEK):  http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/lokalni-energetski-koncept/. 

https://www.ekosklad.si/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/lokalne-energetske-agencije/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/lokalni-energetski-koncept/
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/lokalni-energetski-koncept/
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učinkovitosti (energetske, emisijske, vodne, snovne …). Leta 2011 je oceno že zvišal na najmanj 5 – 10-kratno 
povečanje učinkovitosti.22  
 

 
 

Slika: Energetska prenova obstoječih stavb; zgoraj fotografiji stavbe pred prenovo in po njej, spodaj 
odgovarjajoča termograma (povzeto po prezentaciji dr. von Weizsaeckerja). 

 
Delovanje za trajnostni razvoj torej zahteva razumevanje, kako vplivajo načini gospodarjenja in ekonomski 
interesi na okolje, kakšne so možnosti usklajevanja teh interesov, katere so alternativne možnosti, zlasti v 
povezavi z zelenim gospodarstvom (npr. kmetijstva, gozdarstva, prometa – trajnostna mobilnost, turizma in 
drugih storitvenih dejavnosti, gradbeništva, kemijske tehnologije in drugih tehnologij, energetike, 
biotehnologije), ob tem poznavanje tudi drugih področij ukrepov (kot so trajnostni razvoj mest in podeželja 
ali ekonomija delitve – »sharing economy«). Dolgoročno naj bi današnji alternativni načini gospodarjenja, 
vključno z rabo energije, postali običajni. Načini gospodarjenja, ki so škodljivi, pa naj bi v prihodnosti postali 
zgolj alternativni v primeru npr. izrednih razmer. Pomembna gospodarska koncepta, ki smo ju že spoznali, sta 
nizkoogljično gospodarstvo (gospodarstvo z nizkimi emisijami toplogrednih plinov) in krožno gospodarstvo 
(učinkovita raba virov je potrebna kot osnova krožnega gospodarstva, kjer ni odpadkov in snovi ves čas 
krožijo). V povezavi s slednjim pa je potrebno poznati življenjski cikel izdelkov in koncept 'nič odpadkov' (zero 
waste). Čeprav se bomo z odpadki, ki obremenjujejo okolje, še nekaj časa srečevali, pa jih je v skladu s 
konceptom krožnega gospodarstva potrebno čedalje bolj obravnavati koristen vir.  
 
Nujnost paradigmatskega premika v razumevanju odnosov okolje – gospodarstvo – družba, kot je nakazan 
zgoraj, poudarja Evropska agencija za okolje23, slovenska okoljska politika pa se v zadnjih letih čedalje bolj 

                                                           
22

 Avtorica je imela priložnost, da ga na letni konferenci Evropske mreže za trajnostni razvoj (ESDN - http://www.sd-
network.eu/) posluša v živo. Njegova prezentacija je dostopna prek:  
http://www.sd-network.eu/pdf/conferences/2011_szentendre/presentations/vonWeizsaecker.pdf. 
23

 https://www.eea.europa.eu/sl.  

http://www.sd-network.eu/
http://www.sd-network.eu/
http://www.sd-network.eu/pdf/conferences/2011_szentendre/presentations/vonWeizsaecker.pdf
https://www.eea.europa.eu/sl
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opira na njeno strateško in aplikativno delo24. Trajnostnega razvoja ne moremo doseči, če samo 
uravnotežujemo okoljsko, gospodarsko in socialno razsežnost; če samo povečujemo učinkovitost pri izrabi 
naravnih virov in zmanjšujemo onesnaževanje. Nova paradigma poudarja, da okolje - raven stanja 
ekosistemov in njihova sposobnost opravljanja ekosistemskih storitev družbi določa okvir njenega razvoja, 
tudi gospodarskega. 
 
K novi paradigmi vodijo tudi značilnosti okoljskih izzivov, ki jih povzemamo po »Evropsko okolje. Stanje in 
napovedi 2015. Strnjeno poročilo« - SOER 2015251:   

 da so kompleksni, t.j. zanje je več vzrokov in v več pogledih obstaja soodvisnost med ključnimi procesi in 
dejavniki v njihovem ozadju ter z njimi povezanimi učinki,   

 da so medsebojno odvisni in povezani z družbenim in gospodarskim sistemom,  

 da so neločljivo povezani z vzorci potrošnje in rabe virov,  

 da so gonila, trendi in vplivi, ki se nanašajo na okolje, vse bolj globalizirani,  

 da so odvisni od evropskih in globalnih trendov, kot so na primer: rast prebivalstva, širjenje urbanizacije, 
pospešene tehnološke spremembe, gospodarska rast in prerazporeditev gospodarske moči, tekmovanje 
za vire, pritiski na ekosisteme, naraščanje posledic podnebnih sprememb, večanje onesnaženosti okolja. 

 
Navedene značilnosti lahko pojasnijo enega ključnih zaključkov evropskega poročila: čeprav je EU dosegla 
pomembne napredke na področju okolja, pa so dolgoročne napovedi manj ugodne. Niti okoljske politike 
same zase niti ekonomsko ali tehnološko vodene izboljšave učinkovitosti zato ne bodo zadoščale za 
doseganje vizije EU za leto 2050 (»Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta«) – razen če 
dosežemo temeljne premike v sistemih, ki izpolnjujejo družbene potrebe, in sicer skozi globoke spremembe v 
prevladujočih strukturah, praksah, tehnologijah politikah, življenjskih stilih in mišljenju. Kot kaže spodnja 
slika, so nujni trajnostni prehodi v sistemih proizvodnje in potrošnje, ki so poglavitni vzroki okoljskih in 
podnebnih pritiskov: energetski, mobilnostni, prehranski, urbani. Potrebujemo paradigmatski premik v 
razvoju znanja in upravljanja, v inovacijah in vizijah. Da bi dosegli zahtevane sistemske prehode, morajo biti 
na primer tehnološke inovacije vpete v inovacije celotnih sistemov, torej povezane s spremembami v 
poslovanju, vedenju in drugih vidikih.  
 
Kot prikazuje spodnja slika, je za uresničevanje evropske okoljske vizije (živeti dobro znotraj okoljskih meja) 
nujna sistemska sprememba razvojnega modela in sicer umestitev temeljnih družbenih sistemov v okvir 
ekosistemov. Tu lahko prepoznamo konceptualno delo integralnega duha »severne« sfere – s čimer se 
približujemo zaključnemu povzetku za ta pristop.  
 
 

                                                           
24

 Prim. na primer: Poročilo okolju v Republiki Sloveniji 2017 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/porocilo_o_okolju_2017.pdf, 
obravnava globalnih megatrendov na posvetu junija 2017: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7625/, 
Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7793/,  o 
trajnostnih prehodih na posvetu inovacij za zelene tehnologije, 1. junij 2018: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2018/06_Junij/04_Posvet_ETTR/3_ETTR
_2018_Pirc_Velkavrh.pdf .   
25

 https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/evropsko-okolje-stanje-in-napovedi.  

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/porocilo_o_okolju_2017.pdf
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7625/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7793/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2018/06_Junij/04_Posvet_ETTR/3_ETTR_2018_Pirc_Velkavrh.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2018/06_Junij/04_Posvet_ETTR/3_ETTR_2018_Pirc_Velkavrh.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/evropsko-okolje-stanje-in-napovedi
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Slika: Ekosistemski model razvoja.  Vir: Evropska okoljska agencija (EEA) 
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 

 
PETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 74. nadaljevanje              21. 6. 2018 

 
74. Zaveza finske družbe za trajnostni razvoj in pregled »severnega« sveta: prvi del, 
s poudarkom na konceptualizaciji in strateških pogledih za trajnostni razvoj 
 
V okviru konceptualnega modela integralnih svetov pri »severni« sfero poudarjamo védenje s konceptualno 
močjo in izgradnjo institucij. Med drugim smo v pri obravnavi tega sveta izpostavili koncept trajnostnega 
razvoja in sistemske prehode v zeleno gospodarstvo. Ekonomski pristop v tej sferi označujemo kot socialno, 
na znanju temelječe gospodarstvo. Tako je napočil čas, da se vrnemo k odličnemu primeru »severnega« 
pristopa na nacionalni ravni – finski družbi in državi.  
 
Državo Finsko smo v 5. nadaljevanju Integralne serije predstavili kot vzor uspešnega prehoda v na znanju 
temelječe gospodarstvo, ki so ga zastavili v času velike gospodarske krize na začetku 90. let prejšnjega 
stoletja. Ta dosežek, imenovan tudi  »leapfrogging« (napredovanje z žabjimi skoki), jim je uspel z »out-of-
the-box« mišljenjem, neukalupljenim pristopom pri vodenju in razvoju celotne države. V nasprotju s takrat 
prevladujočo doktrino za reševanje ekonomskih kriz (na primer v okviru OECD) so zviševali državna vlaganja v 
razvoj, uporabo in širjenje znanja, četudi so celoten proračun skrčili. Omenili smo še, da pristop, ki jim je 
pomagal pri razvoju na znanju temelječega konkurenčnega gospodarstva, uporabljajo tudi pri prehodu v 
trajnostno družbo26 – pri tem so ponovno zgled drugim državam. V nadaljevanju zato na kratko 
predstavljamo njihov ključni strateški dokument na tem področju, s tem da želimo v skladu s predhodnimi 
prispevki27 spodbuditi tudi kritično refleksijo na odgovarjajoči slovenski dokument.  

                                                           
26

 Več o tem na: http://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Finland.  
27

 V 70. nadaljevanju smo Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) obravnavali z vidika, kako bi jo bilo mogoče 
nadgraditi z uporabo integralne zelene paradigme, v 72. nadaljevanju pa smo povzeli predvsem njene okoljske 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%205.%20nadaljevanje.pdf
http://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Finland
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf


226 
 

 
Zavezo družbe za trajnostni razvoj28 je sprejela Finska nacionalna komisija za trajnostni razvoj decembra 
2013, na podlagi širokega posvetovalnega procesa. Aprila 2016 so jo posodobili in uskladili z leto poprej 
sprejeto globalno Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Označujejo jo kot strateško usmeritev za trajnostni 
razvoj – to ni vladna strategija, ampak predstavlja vizijo »Finske, kakršno hočemo leta 2050«. Jedro te vizije 
so opredelili kot: »Uspešna Finska z globalno odgovornostjo za trajnostnost in nosilno zmožnost narave«. Za 
razliko od slovenske nacionalne razvojne strategije (SRS 203 tudi predstavlja strategijo trajnostnega razvoja) 
so v veliko večino krovnih ciljev (šest od osmih) že pri poimenovanju vključili tudi okoljske poudarke: enake 
možnosti za blaginjo, sodelovalna družba za vse, delo na trajnosten način, trajnostne družba in lokalne 
skupnosti, ogljično nevtralna družba, gospodarstvo, ki umno ravna z viri, življenjski stil, ki spoštuje nosilno 
zmožnost narave, procesi odločanja, ki spoštujejo naravo (spodnja slika). Ta strateški dokument odraža 
ključno misel predhodnega, 73. nadaljevanja Integralne serije: socialno, na znanju temelječe gospodarstvo je 
kot zeleno gospodarstvo odlična priložnost za Slovenijo, v smislu nove paradigme trajnostnih prehodov. Tak 
razvojni model, seveda v skladu s svojo kulturo, uspešno razvijajo Finci.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Zaveza finske 

družbe za trajnostni 

razvoj  - CILJI 

                                                                                                                                                                                                   
poudarke. Model Integralne zelene Slovenije, predstavljen v 71. nadaljevanju, v vseh svojih pristopih in gradnikih 
poudarja »zelene«, do okolja odgovorne rešitve. Prehod v zeleno gospodarstvo podrobneje obravnavamo v zadnjih 
dveh prispevkih: 72. nadaljevanje, 73. nadaljevanje. 
28

 Finnish National Commission on Sustainable Development (2013, 2016): Society’s Commitment to Sustainable 
Development. (Ista povezava kot pri 1. opombi).  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2073.%20nadaljevanje.pdf
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  Pred pregledom pristopov in modelov obravnavane sfere  še                                                             ponovimo osnovno preglednico (iz 49.-50. nadaljevanja).  

KONCEPTUALIZACIJE »SEVERNE« SFERE V MODELU INTEGRALNEGA RAZVOJA, POIMENOVANJA IN SIMBOLI 

Filozofska 
perspektiva, 

pogled na svet 

Konceptualni model integralnih svetov: 
začetna in nadaljevalna obravnava  

Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek 
GENE procesa transformacije  

Integralna ekonomija  
z GENE procesom 

SIMBOLI 

 
Racionalizem 
 
 
 

 

15 (str. 41) 
                        16 (str. 45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posameznik:  biti sposoben racionalno 
razložiti svet in predvideti dogodke.  

  

22 (str. 65) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»Severno« krmarjenje (Navigating): Nove uvide 
(podobe, vizije) je potrebno »prevesti« v nove 
koncepte, v novo znanje, in to na strukturiran in 
sistematičen način. »Severno« krmarjenje torej 
pomeni spoznavanje in védenje, eksplicitno 
izražanje tega, kar je bilo do tedaj bolj implicitno. 
»Lokalno-globalna« perspektiva se preoblikuje v 
bolj abstraktno, »globalno« perspektivo. Razvijejo 
se nove norme, povezane z obravnavno temo. Tu 
je na delu um, proces konceptualizacije.  

 

 

23 (str. 68) 
24 (str. 71) 

 
 
 
 
 
 

 
Sever: “Severno” kraljestvo 
socialnega, na znanju 
temelječega gospodarstva nam 
omogoča razvoj “od hierarhije do 
demokracije”. Aktivno 
preverjamo, v kolikšni meri se 
naše podjetje ali skupnost na 
tehnološke spremembe in 
družbene izzive odziva na 
sodelovalen in demokratičen 
način. Vzorčni model te sfere je 
zadružno podjetje, ki ga 
pooseblja Mondragon v Španiji, 
največja delavska kooperativa. Še 
zlasti je relevantno za razvoj 
socialne ekonomije v Sloveniji in 
Evropi.  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
GLAVNA NERAVNOTEŽJA  
V RAZCEPLJENEM SVETU,  
POLNEM KRIZ:  
35 (str. 107) 
 

Kraljestvo znanja 

Znanost, Sistemi 
& Tehnologija 

VÉDENJE 

• Konceptualna 

moč 

• Izgradnja institucij 

Vedeti  
Spoznavati 

Birokracija;  
dogma;  

korupcija;  
zaprti in neuspešni  

sistemi 

Znanost & 
Tehnologija 

KRMARJENJE 

- NAVIGATING 

preko Znanosti,  

Sistemov & Tehnologije 

SOCIALNO 
na znanju temelječe 

 

GOSPODARSTVO 

S 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
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 ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN SISTEMI V PRISPEVKIH »SEVERNEGA« SVETA: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZELENO 
GOSPODARSTVO29  

NEKATERI POMEMBNI PRISPEVKI IN POBUDE AVTORJI KJE30 POMEMBNA SPOROČILA, POUDARKI  
GLOBALNO IN V OKVIRU EU 

Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered 
(Majhno je lepo: študija ekonomije, kot da bi bili 
ljudje pomembni) (1973) 

E. F. Schumacher 3. 
nadaljevanje, 
7. 
nadaljevanje                         

Osrednji očitek obstoječim ekonomskim sistemom ni bil le, 
da ignorirajo realne potrebe ljudi, ampak da tudi vsi, še zlasti 
zahodni kapitalizem, spodbujajo popolnoma nerealističen 
pogled na svet in njegove vire – ne upoštevajo, da so 
omejeni.  

Meje rasti (The Limits to Growth), poročilo 
Rimskemu klubu,  in naslednja poročila. 

Donnela in Dennis 
Meadows s sodelavci 
iz MIT. 

63. 
nadaljevanje               

Gospodarska rast zaradi omejene razpoložljivosti naravnih 
virov (zlasti nafte) ne more trajati v nedogled, izkoriščanje 
naravnih virov prek meja sposobnosti obnavljanja planeta bo 
vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in ekoloških sistemov 
nekje tekom 21. stoletja 

Agenda 21, sklepni dokument svetovne konference 
OZN o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru 
(United Nations Conference on Environment and 
Development) 

OZN Samo 
omenjeno: 
6., 64. in 65. 
nadaljevanje 

Več na spletni strani mreže Plan B za Slovenijo: 
www.planbzaslovenijo.si. 
  

Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication - A Synthesis 
for Policy Makers (2011) 

UNEP, Okoljski 
program Združenih 
narodov 

64. 
nadaljevanje        

Koncept zelenega gospodarstvo vpeljuje z opredelitvijo: na 
kratko lahko zeleno gospodarstvo označimo kot 
gospodarstvo, ki je nizkoogljično, učinkovito z viri in socialno 
vključujoče. Torej vodi do izboljšane blaginje ljudi in socialne 
pravičnosti, hkrati pa občutno zmanjšuje okoljska tveganja in 
ekološka pomanjkanja. Gre za izhodiščno drugačen pogled 
na okolje: reševanje okoljskih problemov in ohranjanje 
narave ne omejujeta napredka, ampak ju obravnavamo kot 
priložnost za razvoj gospodarstva, ki prinaša tudi nova, 
zelena delovna mesta. Ustvarjamo jih s tem, ko: 
- zmanjšujemo onesnaževanje in emisije TGP,  

                                                           
29

 Brez ambicij, da bi vključili vse relevantne prispevke in pobude. Nekatere povzetke pa smo mestoma dopolnili glede na ustrezno nadaljevanje, da zagotovimo bolj celovito 
sliko.  
30

  Na spletni strani http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/.  

http://www.planbzaslovenijo.si/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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- preprečujemo izginjanje rastlinskih in živalskih vrst ter 
ohranjamo ekosistemske storitve,  

- povečujemo učinkovitost pri rabi virov, vključno s snovno 
in energetsko učinkovitostjo.  

The Future We Want, sklepni dokument svetovnega 
vrha o trajnostnem razvoju junija 2012, na kratko 
imenovanega Rio+20 (United Nations Conference on 
Sustainable Development) 

OZN 64. 
nadaljevanje        

Najpomembnejši rezultat: začetek procesa za oblikovanje 
ciljev trajnostnega razvoja za obdobje po letu 2015, ko se je 
iztekla »veljavnost« milenijskim ciljem – kar je pripeljalo do 
sprejetja Agende 2030. 
Ena od dveh glavnih  tem konference: zeleno gospodarstvo v 
okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjanja revščine. 

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015) OZN 6. 
nadaljevanje                

Združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni 
razvoj in spodbuja k spremembi razvojne paradigme z 
uravnoteženim upoštevanjem vseh treh razsežnosti 
trajnostnega razvoja – okoljske, gospodarske in družbene. 
Dokument začenja z opozorilom o izjemnih izzivih na 
področju trajnostnega razvoja: ogroženo je preživetje 
številnih družb in bioloških podpornih sistemov na Zemlji. 
Celostni pristop za soočanje s temi izzivi se odraža v tesnih 
medsebojnih povezavah in številnih prvinah, ki povezujejo 
17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja. 

The Economics of Climate Change (2009) Angleški ekonomist 
Stern 

73. 
nadaljevanje               
 

Posledice podnebnih sprememb do konca tega stoletja 
zahtevajo tudi do 20 % svetovnega BDP na letni ravni, z 
zgodnjimi ukrepi blaženja in prilagajanja pa stroški lahko 
ostanejo v obvladljivih okvirih okrog 1 % svetovnega BDP 
letno. 
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Izračuni - krivulja stroškov zmanjševanja emisij TGP na 
globalni ravni, za različne ukrepe (poznana tudi kot 
“McKinseyeva krivulja”)  
 

Globalna svetovalna 
družba McKinsey  

73. 
nadaljevanje               
 

 

Factor Five, 2009 Dr. Ernst Ulrich von 
Weizsaecker 

73. 
nadaljevanje               
 

Dokumentira, da so bile l. 2009 na voljo komercialno 
dostopne tehnologije in ukrepi za NAJMANJ 5-kratno 
izboljšanje okoljske učinkovitosti (energetske, emisijske, 
vodne, snovne …). Leta 2011 je oceno že zvišal na najmanj 5 
– 10-kratno povečanje učinkovitosti.  

Kombinacija dveh sinteznih kazalnikov: indeksa 
človekovega razvoja (Human Development Index - 
HDI) in okoljskega oz. ekološkega odtisa (Ecological 
Footprint) na osebo – kot celostni pristop k 
trajnostnemu razvoju.  

Global Footprint 
Network 

72. 
nadaljevanje               

 
Razvite države dosegamo blaginjo, to je višjo raven 
družbenega in gospodarskega razvoja, s čedalje večjim 
obremenjevanjem okolja, to je z izrabo naravnih virov in 
povečevanjem onesnaževanja. 
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7. okoljski akcijski program EU - splošni okoljski 
akcijski program Unije do leta 2020 (7.EAP)(2013) 

Evropska komisija 73. 
nadaljevanje               

Dolgoročna vizija: Dobro živeti ob upoštevanju 
omejitev našega planeta.  
Tematski cilji: varstvo naravnega kapitala EU; z viri 
gospodarno in nizkoogljično gospodarstvo; zdravje in dobro 
počutje državljanovokvir 

- Evropsko okolje. Stanje in napovedi 2015. Strnjeno 
poročilo (SOER 2015)  
 
- Globalni megatrendi, ekosistemski model razvoja, 
trajnostni prehodi 

- Evropska okoljska 
agencija (EEA) 
 
- EEA, v Sloveniji 
predstavlja zlasti 
Anita Pirc Velkavrh, 
Head of Foresight 
and sustainability 
 

73. 
nadaljevanje               

 
Za uresničevanje evropske okoljske vizije (živeti dobro 
znotraj okoljskih meja) je nujna sistemska sprememba 
razvojnega modela in sicer umestitev temeljnih družbenih 
sistemov v okvir ekosistemov. 

V SLOVENIJI 

Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035: Trendi in 
priložnosti v času podnebnih sprememb (2008) 

Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development, financer: Služba Vlade RS za razvoj 
65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje  

 

 
Brez idej = 
zanikanje 
 

Scenarij Brez idej je predstavljen kot zapis kritika v letu 2035. Pisec 
gleda nazaj in pojasnjuje različne napake iz preteklih 27 let ter navaja, 
da je njegovo življenje leta 2035 ogroženo, odkar je vlada izgubila 
vsakršno spoštovanje do človekovih pravic, svobode izražanja in 
kritike. 

 

Zelena oaza = 
ozaveščenost in 
izobraževanje,                         
razvoj 
tehnologij  

Scenarij Zelena oaza je predstavljen kot pogovor treh ljudi, ki 
sodelujejo v dokumentarcu o uspehih Slovenije, posnetem leta 2035. 
Vsi trije sogovorniki – podjetnica (ga. Bogatašinja), vladni uradnik (g. 
Politikus) in vodja nevladne organizacije (ga. Pravičnica) – 
predstavljajo različne strokovne interesne skupine, ki so osrednje pri 
obravnavi podnebnih sprememb. Z odobravanjem govorijo o ukrepih 
Slovenije in se dotaknejo tudi nekaterih izzivov, s katerimi se je bilo 
treba soočiti, da je rezultat tako uspešen. V dokumentarcu nastopajo 
tudi drugi – svetovalec evropskega parlamenta, znani blogar, 
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profesorica s študenti. 

 

Kameleon = 
premalo in 
prepozno 

Scenarij Kameleon je predstavljen v obliki dnevnika, ki ga piše žena 
delavca v kmetijstvu. V dnevnik zapisuje trenutne dogodke in njihove 
posledice, njeno razumevanje dogajanja pa se s časom poglablja. 
Zapisuje spremembe, kakor nastajajo, prilagajanje spremembam in 
spoznanje, da prilaganje učinkom po 27 letih ne zadošča.    

 

CRP SINODA – Ciljni raziskovalni projekt Slovenija, 
nizkoogljična družba 

Vodja: dr. Stanko 
Hočevar, Kemijski 
inštitut 

69. 
nadaljevanje               

Dolgoročna kvantitativna scenarijska analiza trendov 
širokega nabora indikatorjev – kot odgovor na izziv, kako 
zapustiti dosedanjo paradigmo tehnologij, temelječih na 
ogljik vsebujočih energentih (»phasing out«) in sprejeti novo 
paradigmo in nove nizkoogljične tehnologije (»phasing in«) 
po nekem razumnem socialno vzdržnem ter politično 
sprejemljivem scenariju. Rezultati uporabljeni kot podlaga za 
osnutek Podnebne strategije.  
 

Podnebna strategija ali Strategija prehoda Slovenije 
v nizkoogljično družbo do leta 2050 – osnutek (dve 
verziji, 2011, 2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Služba vlade za podnebne 
spremembe, direktor Jernej Stritih 
 
67. nadaljevanje, 68. nadaljevanje        
 
Vizija nizkoogljične družbe za 
Slovenijo leta 2050: vzajemno 
povezana in vključujoča nizkoogljična 
družba z odličnim gospodarstvom ter 
kakovostjo življenja, prostora in 
naravnega okolja.        
 

 

Ključna dolgoročna cilja: - 80%, prilagajanje. Dolgoročne usmeritve in okvir za boj proti podnebnim 
spremembam, pot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bi omogočila prehod v 
nizkoogljično družbo (zgornja slika). Strateški pristop: zniževanje emisij TGP preko zelene rasti 
(priložnosti), prilagajanje na spremenjeno podnebje, horizontalne strategije.  
Prvi integralni model na nacionalni ravni. 
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Knjiga Integral Green Slovenia z modelom Integralne 
zelene Slovenije, Routlege, 2016  

 
 

Uredniki in glavni 
avtorji: dr. Darja 
Piciga, dr. Alexander 
Schieffer, dr. Ronnie 
Lessem. Več kot 40 
soavtorjev iz 
Slovenije.  

71. 
nadaljevanje 

 

 
 
Integralna zelena Slovenija je predstavljena s poudarkom na 
štirih pristopih integralnega zelenega gospodarstva, vsakega 

ponazarja nekaj dobrih praks. 

Plan B za Slovenijo – alternativna strategija 
trajnostnega razvoja, več verzij, od leta 2007 dalje. 
 V letu 2012: Za zeleni razvojni preboj, Plan B 4.0: 
Prispevek za strategijo razvoja Slovenije 2014-2020 

Umanotera, 
slovenska fundacija 
za trajnostni razvoj 
in mreža Plan B za 
Slovenijo 

69. 
nadaljevanje               

Civilna družba (imenovala se je Tretji člen) je na podlagi 
Plana B 4.0 pripravila poziv Vladi RS za zeleni razvojni preboj, 
s predstavitvijo prednosti in priložnosti, ki jih ima Slovenija 
na sedmih predlaganih programih: prehranska samooskrba s 
poudarkom na ekološki pridelavi; vrednostna veriga 
predelave lesa;  energetska prenova zgradb; prehod na 
obnovljive vire energije; posodobitev železniškega omrežja 
in javnega prevoza;  učinkovita raba naravnih virov in zeleni 
turizem.  

Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije z 
nadnaslovom Za družbo blaginje v trdni mreži 
življenja, januar 2018 

Več NVO in 
predstavnikov civilne 
družbe 

73. 
nadaljevanje               
 

Celovito naslavljajo cilje trajnostnega razvoja in ob opozorilih 
na številne izzive predlagajo tudi praktične rešitve, med njimi 
ukrepe za prehod v zeleno gospodarstvo s hkratnim ciljem 
povečanja socialne kohezije. 
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Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 (SRS 2030) Služba vlade za 
razvoj in kohezijsko 
politiko (SVRK) 

70. 
nadaljevanje,  
72. 
nadaljevanje               

Osrednji cilj in 
strateške 
usmeritve SRS 
2030: 
osrednji cilj - 
zagotoviti 
kakovostno 
življenje za vse –
je  mogoče 
uresničiti z 
uravnoteženim 
gospodarskim, 
družbenim in 
okoljskim 
razvojem, ki 
upošteva   

omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in 
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.  

Ekološki odtis: cilj do leta 2030 zmanjšati okoljski 
odtis Slovenije za približno 20 odstotkov (od 4,7 
gha/osebo - podatek za leto 2013 - do 3,8 gha/osebo 
v letu 2030) – SRS 2030. 
 
 

    V SRS 2030 na predlog Ministrstva za okolje in prostor, 72. nadaljevanje               

Kazalnik Vir 
Izhodiščna 
vrednost  

Ciljna vrednost za 
leto 2030  

Povprečje EU 

Ekološki odtis  GFN 
4,7 gha /osebo 
(2013) 

3,8 gha /osebo 
4,9 gha /osebo 
(2013) 

 

Nacionalni program varstva okolja do leta 2030:  
- Osnutek v javni razpravi (oktober 2017);  
- DELOVNO GRADIVO - za posvetovanje z ministrstvi 
(februar 2018) 

MOP - Ministrstvo za 
okolje in prostor  

72. 
nadaljevanje 
73. 
nadaljevanje               

Predvidene cilje in ukrepe osnutka NPVO 2030 usmerja 
okoljska vizija - Zdravo naravno in bivalno okolje v Sloveniji in 
izven nje omogoča kakovostno življenje sedanjim in 
prihodnjim generacijam - s prednostnimi strateškimi 
usmeritvami do leta 2030: 
1. varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije,  
2. zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito 

ravna z viri,   
3. varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezana z 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
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okoljem.   
Osnutek NPVO 2030 predvideva številne konkretne cilje, 
določene s ciljnimi vrednostmi ustreznih kazalnikov. 
Opredeljuje pa tudi krovni kazalnik za področje varstva 
okolja - ekološki (okoljski) odtis 

- Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 
(OPZG) (2015) 
 
- Partnerstvo za zeleno gospodarstvo (2016) 

- Ministrstvo za 
okolje in prostor  v 
sodelovanju z 
drugimi resorji, 
pripravo vodila: 
državna sekretarka 
mag. Tanja Bogataj 
 
- Vodi: Tadej Slapnik, 
državni sekretar v 
Kabinetu Predsednika 
Vlade Republike 
Slovenije  

72. 
nadaljevanje               

Temelji na ključnih področjih prehoda v zeleno 
gospodarstvo, od trajnostnega upravljanja virov do zelenih 
praks v kmetijstvu in gozdarstvu. Vključuje ekološke 
inovacije kot temeljni dejavnik za omogočanje zelenega 
gospodarstva, spodbuja odprto kroženje znanja o zelenih 
rešitvah, poudarja fiskalne reforme kot orodje politik za 
sistem določanja cen ob predhodnem ukinjanju okolju 
škodljivih subvencij in predpostavlja dostop do finančnih 
virov za vlaganja v zeleno gospodarstvo. Program predvideva 
nujno potrebne spremembe v politikah, obnašanju in 
upravljanju ter trajnostno upravljanje virov. Vzpostavitev 
partnerstva za zeleno gospodarstvo je eden ključnih ukrepov 
za izvajanje programa.   

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) 
(2015) 

SVRK 72. 
nadaljevanje               

Vizija: »S4 bo strateško usmerjena v TRAJNOSTNE 
TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki naj 
Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno 
regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje, 
usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na 
nišnih področjih. Na prednostnih nišnih področjih bo 
Slovenija prešla od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov, 
kar je poslanstvo S4.« Podlaga za osredotočeno vlaganje 
sredstev v raziskave, razvoj in inovacije so prednostna 
področja uporabe S4, ki na operativni ravni usmerjajo v 
trajnostne tehnologije in storitve in na katerih so bila 
ustanovljena strateško razvojna inovacijska partnerstva – 
SRIPi.  



 
236 

 

- Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 
 
- Platforma Circular Change 
 

- Giacomelli media; Financer: Ministrstvo za okolje in prostor  
72. nadaljevanje 
Kažipot opredeljuje potenciale, ki Slovenijo utemeljujejo kot 
voditeljico prehoda v krožno gospodarstvo v Srednji in Vzhodni 
Evropi, z vključevanjem deležnikov prepoznava in povezuje 
krožne prakse, predlaga priporočila vladi za  učinkovitejši krožni 
prehod; nakazuje krožne priložnosti za krepitev mednarodne 
konkurenčnosti gospodarstva in kakovosti življenja za vse.  

               
- Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in izvršna direktorica 

 

»Krožni trikotnik« v Kažipotu   

- Finska kot model na znanju temelječega 
gospodarstva.  
 
 
- Zaveza družbe za trajnostni razvoj (2013, 2016) 
  
 

- Pomembna vloga 
finske vlade 
- Finnish National 
Commission on 
Sustainable 
Development 

5. 
nadaljevanje,  
74. 
nadaljevanje   

- V času velike gospodarske krize niso zmanjševali državnih 
vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, ampak so jih še 
povečevali – in to istočasno, ko so zmanjšali celotne 
proračunske izdatke. Tudi tako močna podpora 
kakovostnemu izobraževanju za vse (tradicionalna na 
Finskem, z visokim vrednotenjem znanja) ni sodila med 
priporočene ukrepe za izhod iz gospodarskih kriz. Tako kot za 
druge nordijske države je bil tudi za Finsko značilen 
poudarek na enakosti in relativno dokaj enakomerna 
porazdelitev prihodka (država blaginje). Ob upoštevanju 
prevladujočega sistema vrednot v finski družbi tudi ne 
preseneča, da ima ta država izjemno ugodno institucionalno 
okolje za poslovno dejavnost: spoštovanje načela pravne 
države, neobičajno nizka stopnja korupcije ter velika 
odprtost in transparentnost.  
- Vzor drugim državam tudi s strateškim pristopom za 
trajnostni razvoj.  

 
Dr. Darja Piciga 
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PETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 75. nadaljevanje              22. 6. 2018 

 
75. Zaključujemo obravnavo »severnega« pristopa s teorijo mrežne družbe in 
preglednico za socialno ekonomijo, prehajamo v »zahodni« integralni svet 
 
Z današnjim prispevkom zaključujemo obravnavo »severnega« integralnega pristopa, ki je še posebej 
značilen za Evropo in v veliki meri tudi za Slovenijo, tako da lahko v konceptualnih razmislekih in praktičnih 
rešitvah najdemo pravo zakladnico razvojnih potencialov in pobud za nas. V prejšnjem, 74. nadaljevanju smo 
predstavili pregled prispevkov in pobud s poudarkom na konceptualizaciji in strateških pogledih za trajnostni 
razvoj, zlasti v smislu prehoda v zeleno gospodarstvo. Kot praktični primer pa smo predstavili zavezo finske 
družbe za trajnostni razvoj, ki je, podobno kot njihov model na znanju temelječega gospodarstva, svetovno 
priznan zgled za države in skupnosti.  Finski primer povezovanja informacijske družbe z družbeno blaginjo 
izpostavljata tudi profesorja Lessem in Schieffer v knjigi Integral Economics, iz katere smo pri »severnem« 
sklopu večkrat črpali. Kot pomemben konceptualni prispevek o informacijski ali »mrežni« družbi pa 
povzemata iz bogatega opusa špansko-ameriškega sociloga Manuela Castellsa.  
 
V knjigi Integral Green Slovenia  je iz Castellsove teorije črpal eden od slovenskih avtorjev, socialni inovator 
Sebastjan Pikl. Pokazal je, kako so njegovi zaključki relevantni tudi za socialno ekonomijo Slovenije. Predno 
preidemo k pregledu bogate teorije in prakse socialne ekonomije (z zavedanjem, da ta pregled še zdaleč ni 
izčrpen) torej še povzetek tega razmisleka:  
 
Teorija mrežne družbe »Network society« Manuela Castellsa predstavlja družbo, v kateri so vse ključne 
družbene strukture in dejavnosti organizirane okoli elektronsko obdelanih informacijskih mrež. Gre za 
družbena omrežja, ki za predelavo in upravljanje informacij in podatkov uporabljajo mikro-elektronske 
tehnologije. Osnovna razlika v konceptualni zasnovi dela znotraj mrežne družbe poteka po ločnici 
samostojno-programirano ustvarjanje (»self-programmable work«) in generično delo (»generic labour«). 
Ustvarjalci vrednosti se morajo znati sami programirati in samostojno predelati informacije v specifično 
znanje. Generični delavci pa se morajo biti sposobni prilagoditi zahtevam podjetij in biti pripravljeni, da jih 
bodo nadomestili stroji ali nadomestna delovna sila.  
 
Pikl ocenjuje, da bi lahko družbena oz. socialna ekonomija ponudila nekatere pomembne odgovore pri 
oblikovanju močne, trajnostne in vključujoče družbe. Tako ugotavlja, da se v Sloveniji razvoj socialnega 
podjetništva trenutno organizira okoli dveh osrediščenj. Prva izhajajo iz potreb po prehranski samooskrbi in 
reciklaži oz. ponovni uporabi surovin in izdelkov – eksistencialni in ekološki kulturni arhetip. Te iniciative so v 
večini primerov lokalno integrirane in zaposlujejo težje zaposljive skupine. Drugi segment so kreativne 
industrije nastajajočih novih ekonomij delitve (»sharing economy«). Skupnostni modeli dela »coworking« 
(sodelo), financiranja »crowdfunding« (množično financiranje) in mreženja »crowdsourcing« so globalno 
usmerjeni z močnim oblikovalskim in informacijsko- tehnološkim potencialom. 
 
in kot napovedano, današnji prispevek po pregledu socialne ekonomije zaključuje preglednica z osnovno 
konceptualizacijo »zahodne« sfere v modelu integralnega razvoja, ki se ji bomo posvečali v prihodnjih 
nadaljevanjih.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/


 
238 

 

 ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN SISTEMI V PRISPEVKIH »SEVERNEGA« SVETA: BOGATA TEORIJA IN PRAKSA  
SOCIALNE EKONOMIJE 

PRISPEVKI, POBUDE, PRIMERI AVTORJI KJE31 POMEMBNA SPOROČILA, POUDARKI  

Bogastvo narodov (The Wealth of Nations) (1776) Adam Smith 60. 
nadaljevanje 
61. 
nadaljevanje                   

Do danes najvplivnejše teoretično delo v ekonomiji.    
Bistvo argumenta proti pohlepu bogatih in proti izkoriščanju 
šibkih s strani revnih. Adam Smith je s knjigo napadel 
teoretsko utemeljitev za paternalistično strukturo takratne 
britanske družbe. S postopkom izločanja je prišel do 
»samointeresa«, ki ga je moral spremeniti v pozitivno silo. 
Zato je vpeljal »nevidno roko«. Da bi odstranil zatiranje 
oligarhije, je promoviral samointeres vsakega posameznika. 
Njegovo zagovarjanje samointeresa je dejansko argument za 
pravice in blaginjo navadnega človeka, proti uzurpaciji teh 
pravic s samointeresom aristokracije. Vendar pa je 
favoriziranje samointeresa brez kakršnekoli omejevalne sile 
popolnoma izločilo moralni problem človekovega delovanja. 

Socialna ekonomska misel v 18. in na začetku 19. 
stoletja 

Sismondi, J.S. Milla,  
Ruskin, Hobson, 
Tawney, Schumacher 

61. 
nadaljevanje 
63. 
nadaljevanje;  
Schumacher 
tudi 3. in 7. 
nadaljevanje  

Dvomijo v »laissez-faire« vodenje gospodarstva, ekonomsko 
teorijo in socialne politike ponovno osredotočijo na človeka 
(torej človek kot merilo). Njihov vpliv na ekonomsko politiko 
je bil skromen.  
Predstavljeni v okviru teoretskih podlag »severnega« 
ekonomskega pristopa v knjigi Integral Economics (Lessem, 
Schieffer, 2010) 

- Humanistična psihologija: »Hierarhija potreb po 
Maslowu« 
 
- Humanistična ekonomija 

- Abraham Maslow 
 
- Mark Lutz in 
Kenneth Lux 
(povzeto po Lessem 
in Schieffer, 2010) 

62. 
nadaljevanje               

- Potrebe na nižji ravni morajo biti praviloma zadovoljene, 
preden začutimo potrebe na naslednji, višji stopnji. Zdrava 
osebnost celo življenje napreduje proti višjim stopnjam 
samoaktualizacije. Vsaka oseba ima močno željo, da v 
polnosti uresniči svoje potenciale. 
- Humanistična ekonomija stremi k vzpostavitvi osebe v vsej 
njeni polnosti. Če je prevladujoča ekonomija usmerjena v 
potrebe pomanjkanja, humanistična ekonomija priznava tudi 
višjo raven samoaktualizirajočih motivov, v tem smislu 

                                                           
31

  Na spletni strani http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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dopolnjuje klasično ekonomsko gledanje na človeka. 

Poročilo Zadružna rast za 21. stoletje (Cooperative 
Growth for 21st Century) (2013) 

Anup Dash, eden od 
avtorjev poročila.  
Urednik poročila: 
Bruno Roelants.  

62. 
nadaljevanje               

V temeljih neoklasičnega ekonomskega sistema je mogoče 
najti homo economicus-a. To je ontološko hladen in hiper-
racionalen, preračunljiv, instrumentalno voden, korist 
maksimirajoč atomističen človek z »ločenim« jazom. 
Oblikovanje nove teoretske paradigme zahteva, da 
zavrnemo homo economicus-a kot grob in neustrezen 
konstrukt s šibko razlagalno močjo, in ga nadomestimo z bolj 
realistično socialno ontologijo. Torej z razumevanjem, da 
ekonomske sisteme usmerjajo ne-ekonomski motivi , da je 
gospodarstvo vpeto v družbo, da ne živimo dveh ločenih 
življenj (enega gospodarskega in enega družbenega), in – 
med drugim – da so vzajemnost in sodelovanje, moralnost in 
skupno dobro osnovno tkivo višjega ontološkega stanja 
človeških bitij.  

Gandhijevska filozofija, vključno s pogledom na 
ekonomijo 

Mahatma Gandhi 63. 
nadaljevanje               

Gandhi je pri Ruskinu dobil navdih, da je ekonomijo videl 
smiselno le v primeru, če zasleduje prave cilje: gospodarski 
sistem, ki zagotavlja osnovne dobrine in hkrati vključuje 
vrednote človekovega dostojanstva, nenasilja in 
ustvarjalnega dela. Predvsem pa je uporabil jedro 
Ruskinovega učenja za novo filozofijo gospodarskega 
razvoja, ki ima namen krepiti gospodarstvo podeželskih vasi.  

Okrožnica o skrbi za skupni dom: Hvaljen, moj 
Gospod (Laudato si’) (2015) 

Papež Frančišek 51. 
nadaljevanje               

Okrožnica je posvečena okolju, skrb za okolje povezuje s 
socialnimi in gospodarskimi vprašanji ter naslavlja vsako 
osebo na planetu, ne samo katolikov. Med drugim poudarja 
nujnost integralnega (celostnega) pristopa, ki povezuje 
okoljske, gospodarske in družbene vidike, pri tem pa 
opozarja na resnost izzivov, s katerimi se srečuje človeštvo. 

Vpliv krščanskih vrednot in krščanskosocialnega 
gibanja 

Dr. Janez Evangelist 
Krek, dr. Andrej 
Gosar 

51. 
nadaljevanje               
52. 
nadaljevanje                 

Gosar in Krek sta konceptualno razvijala socialno ekonomijo 
in prispevala tudi k razmahu zadružništva v slovenskih 
deželah.  Gosarja lahko uvrstimo med vizionarje, ker je ne le 
predvidel, da je potrebno spremeniti politično demokracijo 
in gospodarski sistem, temveč je s sistemsko obravnavo in 
knjigo Za nov družabni red I in II tudi podal smernice za 
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samoupravno družbo. V njih je izhajal iz človeka in reform, ki 
morajo zajeti družbeno življenje v celoti, s poudarkom, da se 
mora vsaka reforma naslanjati na družbene in gospodarske 
posebnosti svoje dobe. Pred kratkim je bil ponovno odkrit.  

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. julija 
2013 o prispevku zadrug k izhodu iz krize 
(2012/2321(INI)) 

Evropski parlament 52. 
nadaljevanje                 

Uveljavlja spoznanje o velikem potencialu socialnega 
gospodarstva za nova delovna mesta in gospodarski razvoj. 
Zadruge so se v kriznih časih izkazale za še odpornejše od 
številnih tradicionalnih podjetij, tako glede stopnje 
zaposlenosti kot zaprtja podjetij.  

Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot 
alternativa. (slovenski prevod: 2015) 

Claudia Sanchez Bajo 
in Bruno Roelants 

53. 
nadaljevanje 

Zadružni model je bolj trajnosten in odporen na krize. V 
knjigi obravnavane zadruge so bistveno bolje preživele 
svetovno krizo in premagale njene posledice, kot pa smo to 
občutili drugod po svetu. 

Študija Prenos lastništva na zaposlene v delavskih 
zadrugah v EU (2013) 

CECOP - Evropsko 
združenje delavskih 
industrijskih in 
storitvenih zadrug x 

59. 
nadaljevanje               

S prenosom lastništva na zaposlene se lahko izognemo 
zaprtju podjetij in izgubam delovnih mest. 
 

O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v 
Sloveniji in Hrvaški (2015) 

Frane Adam (urednik 
poročila) 
 
Prof. Frane Adam, 
Dane Podmenik in 
Goran Miloševič – 
avtorji v 57. 
nadaljevanju 
 

53. 
nadaljevanje 
54. 
nadaljevanje               
55. 
nadaljevanje 
57. 
nadaljevanje               

Adam in soavtorji v pregledni študiji obravnavajo različne 
oblike socialne ekonomije in prispevajo tudi k razreševanju 
konceptualnih dilem tega področja. Ugotavljajo, da kljub 
različnim aktivnostih na različnih nivojih socialno 
podjetništvo v Sloveniji še ni zaživelo in ostaja neizkoriščena 
priložnost. Predstavljajo perspektive širše pojmovanega 
socialnega podjetništva v Sloveniji. Večjo pozornost v smislu 
potencialov za nadaljnji razvoj bi bilo potrebno nameniti 
novo nastajajočim (mikro in majhnim) podjetjem z 
družbenim učinkom, katerih nosilci so predvsem (visoko) 
izobraženi mladi. 

Študija in model merjenja družbenih učinkov 
socialnih podjetij v Sloveniji (2014) 

Hrast, A., Kojc, S.,  
Mulej, M 

59. 
nadaljevanje               

Predstavljeni so teoretski okviri, tuje izkušnje, pomembni 
vidiki o merjenju družbenih učinkov in pozitivni vpliv 
takšnega merjenja za uspešno poslovanje socialnih podjetij v 
Sloveniji. Avtorji so oblikovali lasten model, s katerim bodo 
lahko socialna podjetja ovrednotila rezultate svojega dela in 
jih učinkovito predstavila širši javnosti in drugim 
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zainteresiranim (sofinancerji, investitorji, managerji). 

Sistemski pristop k razvoju socialnega podjetništva v 
Sloveniji:  
- Vladni strateški projekt spodbujanja razvoja 
socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske 
demokracije (od leta 2015 dalje) 
 
- Študija Aplikativna analiza stanja na področju 
socialne ekonomije v Republiki Sloveniji (2018) 

- Tadej Slapnik, mag. 
Nena Dokuzov, 
Mojca Stepič 
 
- Karolina Babič, 
Staša Dabič Perica 

58. 
nadaljevanje               

- Predstavljen je del bogatega nabora ukrepov in aktivnosti 
na področju socialnega podjetništva, ki se izvajajo ali 
spodbujajo na ravni države, ter nekatere konceptualne 
novosti in sistemske spremembe.  
 
- Pregledna študija s predlogi za nadaljnji razvoj področja 

Start-upi mladih, inovativnih Slovencev, ki so uspešni 
z množičnim financiranjem (crowdfunding) in pogosto 
tudi nosilci razvoja nove oblike – sodela (coworking-a) 
 

 56. 
nadaljevanje               

Glede na neuradno poročiloje bila Slovenija leta 2014 
najpomembnejša dežela po Kickstarter kampanjah na 
prebivalca.  Predstavljenih je pet uspešnih kampanj, ki jih 
lahko umestimo na področje zelenega gospodarstva, nekaj 
besed tudi o Kreativnem centru Poligon.  

Socialno podjetništvo na nacionalni, evropski in 
globalni ravni  
- Poročilo za Slovenijo Izboljšanje socialne 

vključenosti na lokalni ravni preko socialne 
ekonomije (2010) 

- 
- Strokovnjaka OECD 
Roger Spear in Giulia 
Galera, v 
sodelovanju z 
MDDSZ 

54. 
nadaljevanje               

- Predstavljeni so raznolikost oblik in neizkoriščeni potenciali, 
v Sloveniji še posebej.  
- Pregled stanja pri nas in predstavitev tujih izkušenj ter 

konkretna priporočila za ukrepanje vlade in drugih akterjev. 
Ta priporočila so bila v marsičem upoštevana, na primer 
sprejem zakona (2011) in strategije (2013) za to področje. 
Med ugotovitvami, ki so bile splošno sprejete, naj omenimo 
zaključke o premajhnem upoštevanju potenciala socialne 
ekonomije in s tem marginalizacijo vloge socialnih podjetij. 

Zadružno podjetje Mondragon iz Baskije v Španiji 
 
 
 

 7. 
nadaljevanje 
18. 
nadaljevanje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preoblikovanje znanja preko  

znanosti, sistemov & tehnologije 

Escuela Politecnica kot semenska greda 

Novi zadružniški organizacijski model / 

demokracija zaposlenih  

Demokratizacija znanja in moči  
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Domel iz Železnikov, visokotehnološko podjetje z 
notranjim lastništvom in upravljanjem zaposlenih 

 Več  
nadaljevanj:  
11., 12., 18., 
22.  
 
 
 

 

M Sora, Žiri  32. 
nadaljevanje               

Uvrščajo se med najboljše svetovne proizvajalce lesenih 
oken. Podobno kot Domel v sosednji Sorški dolini so ohranili 
notranje lastništvo zaposlenih in se uveljavili tudi s svojim 
razvojno-inovativnim delom in sodelovanjem z vodilnimi 
raziskovalci na svojem področju.  

Zeleno socialno podjetje Tekstilnica s Koroške   
 

Sebastjan Pikl, Urša 
Zgojznik 

54. 
nadaljevanje               

Projekt Tekstilnica je, podobno kot veliko drugih socialnih 
podjetij, pridobil sredstva Evropskega socialnega sklada 
(ESS), na podlagi vloge dveh partnerja, koroške zadruge 
Dobrote in društva Ekologi brez meja. V dveh letih (2013 – 
2015) je Tekstilnica vzpostavila sistem zbiranja, ponovne 
uporabe in reciklaže rabljenega tekstila ter tako zmanjšala 
količino tekstilnih odpadkov, ustvarila nova zelena delovna 
mesta in prispevala k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Projekt je 
bil namenjen tudi ozaveščanju o pomenu ponovne uporabe 
tekstila. Za razliko od številnih drugih socialnih podjetij pa so 
se razvijali tudi po zaključku projekta: delovna mesta so po 
prenehanju financiranja povečali s šest na osem redno 
zaposlenih, dodatno pomoč pa so dobili preko javnih del. K 
uspehu socialnega podjetja je brez dvoma prispeval 
perspektiven poslovni načrt, temelječ na analizi priložnosti v 
tej tržni niši. 

  

 Razvoj novega tehnološkega znanja  
Izobraževanje v povezavi z institucijami znanja 

RR --> vrhunski inovativni produkti  
Spodbujanje inovativnosti vseh zaposlenih 

Solastništvo in soupravljanje zaposlenih  
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ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN SISTEMI V MODELIH IN PRISTOPIH DRUGIH INTEGRALNIH SVETOV 

Biodinamično podjetje – skupnost SEKEM v Egiptu 
 

Prof. Ibrahim 
Abouleish, dobitnik 
alternativne 
Nobelove nagrade 
(Right Livelihoold 
Award) 

 8 (str. 19) 

 30 (93) 

 40 (125) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opomba: V tem modelu je znanost povezana s kulturo in 
umeščena na »vzhod«.  

Biodinamični vrtovi »Narava nas uči«.   Dr. Maja Kolar          19 (56),  20 (58) 
 

 
 

Zadruga Dobrina Dr. Milojka Fekonja 
 
 

 30 (92) Zaduga Dobrina je bila ustanovljena na principu socialnega 
podjetništva ob koncu leta 2011, ko je projektna skupina 
Urbanih brazd začela vključevati pridelovalce zelenjave in 
sadja na območju Jurovskega Dola, nato pa se je razširila na 
širše območje Slovenskih Goric. Glavni cilj zadruge ni 
ustvariti dobiček, temveč razviti majhne družinske kmetije, 
vzpostaviti pošteno trgovino in povezati podeželska območja 
z mestnimi središči. 
Zaradi poudarka na lokalni samooskrbi in povezovanju na 
področju kmetijstva jo primarno uvrščamo v »južni« svet. 

Vrtec Otona Župančiča, Slovenska Bistrica   
 
 

 
 13 (35) 

 14 (38) 

 19 (54) 
  

DRUŽBENO & POLITIČNO 

ŽIVLJENJE  
Vzpodbujanje zaposlenih v kooperativi 

Sekem / So-ustvarjanje zdravih skupnosti  
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Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina 
– Solčavsko   

Marko Slapnik 
 

 9 (21) 
 17 (47) 

 32 (97) 

 
 

 

 
 
 

Razvoj temelji na znanju, izkušnjah in tradiciji.   

(Ne)formalno izobraževanje. Študijski krožki. 
Izobraženi mladi. 

Sodelovanje s strokovnjaki, znanstveniki in 

organizacijami. 
Sistematičen pristop k trajnostnemu razvoju. 

Kognitivni pristop – pot malih korakov. Zmerna 
zadržanost do  novotarij. 
  

                                                                     
novotarij. 
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KONCEPTUALIZACIJE »ZAHODNE« SFERE V MODELU INTEGRALNEGA RAZVOJA, POIMENOVANJA IN SIMBOLI 
Filozofska 

perspektiva, 
pogled na svet 

Konceptualni model integralnih 
svetov: 

začetna in nadaljevalna obravnava  

Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek 
GENE procesa transformacije  

Integralna ekonomija  
z GENE procesom 

SIMBOLI 

 
Pragmatizem 
 
 

 

15 (str. 41) 
                        16 (str. 45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posameznik: se uspešno podjetniško 
uveljavlja oziroma aktivno izvaja 
projekte na drugih področjih, ima 
urejene finance.  

  

22 (str. 65) 
 
 
 
 
 
 
 
Zahodno« učinkovanje (Effecting): ta faza zahteva, da 
predhodne tri stopnje prenesemo v integrirano akcijo. 
Potrebno je pragmatično uporabiti novo znanje, ki je 
bilo razvito, in s tem aktualizirati inovacijo, ki jo 
vključuje. Gre za delovanje, za to, da se zgodi. 
»Globalni« pogled se preoblikuje v »globalno-lokalno« 
stališče: kar je bilo razvito globalno, se lokalno 
implementira, vendar s širšo »globalno« perspektivo v 
mislih. Metaforično to stopnjo povezujemo z rokami 
ali telesom. V nekem smislu gre za končno fazo, 
vendar le enega kroga GENE procesa, saj se razvoj 
nadaljuje. Vsak transformativni učinek je potrebno 
preveriti, ali je v sozvočju z »južnim« temeljem, ki mu 
mora služiti. Vsaka rešitev je le začasna, evolucija se 
nikoli ne konča.  

 

23 (str. 68) 
24 (str. 71) 

 
 
 
 
 
 

Zahod: V “zahodnem” kraljestvu na 
življenju temelječega gospodarstva 
se razvijamo “od rasti do 
trajnostnosti” in aktivno preverjamo, 
v kolikšni meri se naše podjetje ali 
skupnost zgleduje po naravi in je s 
tem trajnostno in obnovitveno. 
Vzporedno pa gradi človeški, naravni 
in finančni kapital. Vzorčni model 
smo našli v podjetju Interface iz ZDA, 
vodilnemu znotraj trajnostnega 
gibanja v poslovnem svetu. V našem 
primeru “zahod” gradi na ostalih 
svetovih – južnem, vzhodnem in 
severnem – in ne ostaja izoliran. 
Zaradi pomena trajnostnega 
bančništva izpostavljamo tudi 
vodilno trajnostno banko Triodos iz 
Nizozemske.  

 
 
 

 
 
 

 

GLAVNA NERAVNOTEŽJA  
V RAZCEPLJENEM SVETU,  
POLNEM KRIZ:  
35 (str. 107) 

Z Kraljestvo akcije 
Podjetje & 

Gospodarstvo 

PRAKTIČNA  
USMERJENOST 
• Izgradnja podjetij 
• Politike  

ŽIVLJENJSKO 
na življenju temelječe 

GOSPODARSTVO 

UČINKOVANJE 

- EFFECTING 
preko Podjetnosti &  

Ekonomije 

Materializem 
in skrajna 

revščina 

Delovati 

Ekonomija & 
Finance 

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
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ŠESTNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 76. in 77. nadaljevanje   26. 6. 2018 

 
76. in 77. Družbena odgovornost podjetij in organizacij kot odgovornost za vplive na 
družbo in okolje: prispevek k trajnostnemu gospodarstvu in družbi 
 
V predhodnih dveh prispevkih smo pregledali konceptualna izhodišča in številne prispevke »severnega« 
pristopa, ki smo jih obravnavali v okviru Integralne serije. Na koncu 75. nadaljevanja pa smo že povzeli 
konceptualizacijo »zahodne« integralne sfere, kot izhaja iz več nadaljevanj, v katerih smo predstavili 
konceptualni okvir integralnih svetov. Na kratko: v tem svetu podjetništva, gospodarstva in financ smo bolj 
pragmatični, osredotočeni na delovanje in na učinke, inovativno uporabljamo že razvito znanje, pri čemer 
gradimo na vseh treh predhodnih svetovih. Značilen primer je trajnostno podjetje s konvencionalnim 
lastniškim in upravljalskim modelom.  
 
V tokratnem dvojnem nadaljevanju (dvojnem zaradi praznika, po tradiciji ob praznikih ne objavljamo) se 
bomo posvetili konceptu, ki je za vzpostavitev trajnostnega podjetništva izjemno pomembno, to je družbeni 
odgovornosti podjetij (DOP). Kot smo zapisali v NAČELU ④32: Brez etičnih temeljev človek ni Človek, 
gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna.  
 
V 60. nadaljevanju, ob kritični predstaviti prispevkov Adama Smitha, začetnika ekonomskega liberalizma, 
smo ugotovili, da je njegovo favoriziranje samointeresa (z »nevidno roko trga«) brez kakršnekoli omejevalne 
sile popolnoma izločilo moralni problem človekovega delovanja, razen pri tistih, ki so dojeli, da dolgoročno 
zanesljivo sodelovanje uveljavlja soodvisnost in celovitost, torej družbeno odgovornost. Moderna družba se 
je mučila s tem problemom vse od začetka ekonomske znanosti v poznem 18. stoletju; koncept DOP pomeni 
globalno sprejet odgovor nanj. Zato nam ga bo predstavil svetovno priznani profesor Matjaž Mulej, ki je ta 
koncept vpeljal v Slovenijo in je tudi eden od avtorjev v knjigi Integral Green Slovenia. 

 
Dr. Darja Piciga 

 
Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) je 26. 10. 2010 objavila standard ISO 2600033, ki je 
priporočen in ne obvezujoč standard. Ta objava se je zgodila samo dve leti po izbruhu globalne družbeno-
ekonomske krize. Je torej odziv – iskanje poti iz te krize. Dopolnjuje pravo  s spoznanjem, da je družbena 
odgovornost cenejša od stavk, izgube dobrih dobaviteljev, sodelavcev, odjemalcev, zdravja ljudi in naravnega 
okolja ipd. V Standardu za družbeno odgovornost ISO26000:2010 je zapisana trenutno najbolj uporabljena 
definicija družbene odgovornosti: »Družbena odgovornost je odgovornost organizacije za vplive njenih 
odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim in etičnim ravnanjem:  

 prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in blaginjo družbe,  

 upošteva pričakovanja deležnikov,  

 je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja  

 ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih.« 
 

                                                           
32

 Vseh osem načel NAČEL za sestavljanje novega konceptualnega okvira razreševanja globalnih izzivov  je naštetih v 15. 
nadaljevanju, uvajali pa smo jih že v prvih desetih prispevkih Integralne serije - o pomenu vrednot za trajnostni razvoj v 
bančništvu  in gospodarstvu v 4., 7. in 8. nadaljevanju. 
33

 Uradna publikacija: http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000.pdf
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Med drugim je v ISO 26000 poudarjeno, da družbena odgovornost krepi trajnostno ravnanje, je eno izmed 
ključnih orodij za dosego trajnostnega razvoja. Tako je na ravni praktično celotnega sveta (saj ima 
organizacija ISO v članstvu skoraj vse države) priznano, da je družbena odgovornost kot odgovornost 
vsakogar za vplive na družbo (ljudi in naravo) pot iz sedanje krize – ko smo  priča vedno večji družbeni 
neenakosti in razslojevanju ter okoljski degradaciji na vseh koncih sveta. Družbena odgovornost pomeni 
mnogo več od dobrodelnosti; je odgovornost (organizacij) za vplive na družbo, t.j. na ljudi in naravo. Na daljši 
rok družbena odgovornost organizacij ponuja nabor vrednot, na katerih naj bi gradili bolj povezano družbo in 
na osnovi katerih naj bi prešli na trajnostni gospodarski in družbeni sistem. Alternativa je propad človeštva 
sedanje civilizacije. 
 
Standard za družbeno odgovornost ISO 26000:2010 opredeljuje več načel, ki naj bi jih podjetja upoštevala pri 
svojem poslovanju. Ta so:  

• (uradna) odgovornost za vpliv; 
• transparentnost – preglednost podatkov; 
• etično obnašanje (poštenost, enakovrednost, celovito upoštevanje deležnikov); 
• spoštovanje interesov deležnikov; 
• spoštovanje vladavine prava; 
• spoštovanje mednarodnih norm obnašanja; 
• spoštovanje človekovih pravic. 

Ta načela se uresničujejo tako, da se možne dejavnosti (katere ISO 26000 našteva, a ne taksativno), izvajajo 
tako, da nenehno upoštevamo vseh sedem načel. 
 
V tem standardu je opredeljenih tudi sedem osrednjih tem, na katerih lahko organizacije izkazujejo svojo 
družbeno odgovornost (spodnja slika). Te so: vodenje/upravljanje organizacije, človekove pravice, delovne 
prakse, okolje, poštene poslovne prakse, vprašanja povezana s kupci/potrošniki, in vključenost v razvoj 
skupnosti/družb. Osrednje teme družbene odgovornosti povezujeta dva povezovalna pojma: 'soodvisnost' 
(zavedanje o medsebojni odvisnosti) in 'celovit pristop'. Slednja tudi povesta, kako rešiti bistvo sedanje krize:  

- Soodvisnost namesto domišljavega občutka neodvisnosti (šefov) in uničevalnega občutka odvisnosti 
(podrejenih),  

- Celovitost namesto enostranskosti, torej brez zapiranja v posamično stroko, vidik, željo, ampak čim 
več med-strokovnega sodelovanja. 

Oba bistvena pojma se nanašata na vrednote, kulturo, etiko in norme, ki usmerjajo uporabo znanja in 
vednosti. 
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Slika: Shematična predstavitev vseh sedmih tem ISO 26000 (iz uradne publikacije) 

- prevod v zgornjem besedilu 
 
Družbena odgovornost organizacij zahteva sodelovanje z notranjimi in zunanjimi deležniki (zainteresiranimi 
stranmi), tako da jim omogoča boljše predvidevanje in izkoristek hitro spreminjajočih se pričakovanj v družbi, 
kot tudi pogojev delovanja. To pomeni, da lahko deluje tudi kot gonilna sila pri razvoju novih trgov in 
produktov, ki upošteva t.i. imenovani »tripple bottom line« (pozitivni učinki hkrati za poslovanje, ljudi in 
okolje). 
 
Strateški pristop k družbeni odgovornosti je vse bolj pomemben za konkurenčnost organizacij. Njim lahko 
prinese koristi, kot so upravljanje s tveganji, prihranki pri stroških, dostop do kapitala, odnosi z odjemalci, 
sodelovanje z zaposlenimi in učinkovito inoviranje. Prav tako spodbuja več družbene in okoljske 
odgovornosti v podjetniškem sektorju v času, ko je kriza zmanjšala stopnjo zaupanja v gospodarstvo. 
Družbena odgovornost pač preprečuje težave, ki jih doživljajo sodelavci in drugi poslovni in osebni ter širše 
družbeni partnerji, ki zato povzročajo stroške, katerih sicer ne bi bilo, s stavkami, odpovedmi dobavnih in 
prodajnih pogodb, slabim zdravjem in odsotnostjo z dela zaradi neskrbnega ravnanja s surovinami, zlasti 
strupenimi snovmi in drugačnim uničevanjem naravnega okolja kot pogoja za obstoj človeštva, katerega je 
treba – običajno drago – obnoviti, itd. (Računovodsko obveščanje o tem poroča malo ali nič, ker gre za 
oportunitetne stroške in koristi.) V samem standardu ISO 26000 so koristi povzete tako: »Družbena 
odgovornost podpira:  
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 konkurenčno prednost,  

 ugled,  

 sposobnost pritegniti in zadržati sodelavce ali člane, odjemalce, stranke ali uporabnike, 

 vzdrževanje morale, zagnanosti in produktivnosti zaposlenih, 

 stališča investitorjev, lastnikov, dajalcev, darovalcev in finančnikov ter 

 odnose s podjetji, oblastnimi organi, mediji, dobavitelji, kolegi, odjemalci in družbeno  
skupnostjo, v kateri organizacija deluje.« 

 
Uresničevanje mednarodnega standarda o družbeni odgovornosti ISO 26000 je podprla tudi Evropska 
komisija v komunikaciji o prenovljeni Strategiji za družbeno odgovornost podjetij leto dni kasneje (oktobra 
2011). Hkrati je podprla tudi druge javne dokumente o pospeševanju družbene odgovornosti. Razlog navaja 
zelo izrecno: DO koristi podjetjem, ljudem in celotni družbi ter odpira pot iz (takratne, a še vedno grozeče) 
družbeno-gospodarske krize. DO šteje tudi za prispevek k uresničevanju trajnostnega razvoja in k zelo 
konkurenčnemu in socialnemu tržnemu gospodarstvu. Novost je zlasti v tem, da akcijo priporoča državam 
članicam in velikim podjetjem. Komisija je menila, da je strateški pristop k DO vse bolj pomemben za 
konkurenčnost podjetij. Zmore koristiti glede kriznega menedžmenta, prihrankov pri stroških, dostopa do 
kapitala, odnosa z odjemalci, kadrovanja in inovacijske sposobnosti.  
 
Evropska komisija je leta 2011 zavezala države članice k sprejetju nacionalnih strategij za družbeno 
odgovornost. Slovenija s tem procesom zamuja, s pripravo dokumenta je začela v letu 2017 pod okriljem 
kabineta predsednika vlade.  
 

Prof. Matjaž Mulej 
 

V dosedanjih nadaljevanjih Integralne serije smo že predstavili več družbeno odgovornih podjetji in 
organizacij, ki jih uvrščamo v »zahodni« integralni svet. Večkrat ločeno prikazujejo svoje aktivnosti v okviru 
standarda ISO 26000 in druga trajnostna prizadevanja34. Na globalni ravni sta izjemen zgled podjetje 
Interface, vodilni proizvajalec do okolja odgovornih talnih oblog (20. in 21. nadaljevanje), in vodilna 
trajnostna banka Triodos (4. nadaljevanje). Načrt »vzpenjanja na goro trajnosti« (»Climbing Mount 
Sustainability)«, ki si ga je zastavilo podjetje Interface, vključuje sedem ključnih področij (»front«) in na 
vsakem naj bi do leta 2020 napredovali do vrha. Teh sedem »front« so poimenovali: odpraviti odpadke in 
škodljive emisije, uporaba obnovljive energije, recikliranje v okviru zaprte zanke, učinkovit transport brez 
odpadkov in emisij, senzibilizirati deležnike, popolno preoblikovanje poslovanja (z upoštevanjem vseh, tudi 
zunanjih okoljskih stroškov). S senzibiliziranjem deležnikov želijo ustvariti kulturo, ki uporablja načela 
trajnostnega razvoja za izboljšanje življenja vseh deležnikov.   
 
Nizozemska Banka Triodos, pionir v etičnem bančništvu, financira podjetja in projekte, za katere oceni, da 
imajo dodano kulturno vrednost in koristijo tako ljudem kot okolju. Z drugimi trajnostnimi bankami je 
povezana v Globalno zvezo za vrednotno bančništvo, ki razvija ekonomsko uspešne bančne alternative, ki se 
osredotočajo na potrebe družbe. Pri poglavju o upravljanju investicij BankaTriodos posebej predstavlja:  
- investiranje z učinkom - med petimi razlogi zanj, ki jih ponujajo potencialnim investitorjem, je na prvem 
mestu nujnost odzvati se na globalne izzive (povezava z Agendo 2030)35;  
- družbeno odgovorno investiranje, ki izhaja iz prepričanja, da bodo na dolgi rok najuspešnejša podjetja tista, 
ki bodo ponujala rešitve za trajnostno družbo36.       
            

                                                           
34

 Podjetje Interface na primer poroča o DOP na http://www.interface.com/US/en-US/campaign/climate-take-
back/Responsible-Business-en_US, o svoji trajnosti preobrazbi pa v okviru poslanstva 
(http://www.interface.com/US/en-US/about/mission), ko na primer predstavljajo tudi popolno preoblikovanje 
poslovanja (http://www.interface.com/US/en-US/about/mission/Redesigning-Commerce).  
35

 https://www.triodos-im.com/impact-investing.  
36

 https://www.triodos-im.com/socially-responsible-investing.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.interface.com/US/en-US/campaign/climate-take-back/Responsible-Business-en_US
http://www.interface.com/US/en-US/campaign/climate-take-back/Responsible-Business-en_US
http://www.interface.com/US/en-US/about/mission
http://www.interface.com/US/en-US/about/mission/Redesigning-Commerce
https://www.triodos-im.com/impact-investing
https://www.triodos-im.com/socially-responsible-investing
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Poleg financiranja številnih trajnostnih projektov in organizacij po vsem svetu se trudijo spremeniti celotni 
finančni sektor: banke se morajo popolnoma osredotočiti na preoblikovanje gospodarstva, da bo postalo 
trajnostno. Borba s podnebnimi spremembami, zmanjševanje revščine, trajnostni prehodi (kot je prehod v 
krožno gospodarstvo), … - bodo lahko uspešni le, če banke sodelujejo, ne tekmujejo. Poleg tega, da želijo 
ostati dobra banka za trajnostno podjetništvo in referenčna banka za celoten sektor pa čedalje bolj delujejo 
kot miselni vodja na ravni politik, na družbeni ravni, tako da bi dosegli sistemske spremembe regulatornega 
okvira (da bo spodbujal trajnostno ravnanje v gospodarstvu, tudi pri bankah).37  
 
Med slovenskimi dobrimi praksami »zahodnega« sveta smo v Integralni seriji podrobneje predstavili Inštitut 
Metron z ustanoviteljem Andrejem Pečjakom38, omenili smo še podjetje Pipistrel in Mlekarno Celeia. O 
podjetju Pipistrel, ki ima tako kot Inštitut Metron svoje poglavje v knjigi Integral Green Slovenia, bomo pisali 
še v prihodnjih nadaljevanjih. Tokrat le nekaj besed o njihovi družbeni odgovornosti in vrednotah.  
 
Podjetje Pipistrel je oktobra 2011 prejelo odlikovanje Republike Slovenije Zlati red za zasluge, in sicer ne le za 
uveljavljanje zmagovite inovativne filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavilo med tehnološke velesile, 
ampak tudi za prispevek k razvoju okolju prijazne tehnologije. Na sam vrh ga je postavila prva nagrada NASE 
na mednarodnem tekmovanju malih osebnih letal v Kaliforniji leta 2011, kjer je ekipa dokazala izjemne 
dosežke svojega letala Taurus G 4, ki je izdelek njenega vrhunskega tehnološkega znanja, in gladko 
premagala svetovno konkurenco. V utemeljitvi odlikovanja je še zapisano, da je bil Pipistrelov uspeh dosežek 
dela vrhunskih strokovnjakov, ob tem pa tudi izraz poslovne filozofije, ki temelji na jasni viziji, družbeni in 
okoljski odgovornosti, družbeni občutljivosti, strokovni osredotočenosti in poslovni etiki, ki so temeljna 
zahteva vsakega trdnega uspeha. Ivo Boscarol je poleg tega vrsto let prejemnik nagrade Trusted Brand za 
najbolj zaupanja vrednega poslovneža, ki jo podeljuje revija Reader's Digest Slovenija.  
 
V knjigi o Integralni zeleni Sloveniji smo omenili še eno podjetje »zahodnega« integralnega tipa, ki je 
izstopalo po okoljski in družbeni odgovornosti39: Plastika Skaza, hitro rastoče družinsko podjetje iz Šaleške 
doline. V vizijo podjetja so med drugim zapisali, da do leta 2020 dosežejo uporabo več kot 50% recikliranih 
materialov. Pod geslom Razmišljamo in delujemo odgovorno so predstavili raznovrstne družbeno odgovorne 
dejavnosti:  

• Skrb za zaposlene in zagotavljanje primernega ter varnega delovnega okolja. 
• Spoštovanje mednarodnih in domačih standardov s področja dela in človekovih pravic. 
• Pošten odnos do kupcev in dobaviteljev, pošten odnos do lokalnega in širšega družbenega okolja ter 

skrben odnos do narave.  
• Prostovoljno izpolnjevanje družbenih in okoljskih ciljev.  

Bili so prejemnik več certifikatov in nagrad, kot so Družini prijazno podjetje, ISO 14001, IWAY (Kodeks 
ravnanja, IKEA), nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca (časopis Dnevnik), Sistem vodenja varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001, in drugih.  
 

                                                           
37

 https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/who-we-are/peter-blom-talks-about-transformational-banking/.  
38

 Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije.  
39

 Podatke smo po povzeli po predstavitvi podjetja na Sejmu Green l. 2015 (pod novico o sejmu: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5919/) in po takratnih objavah na spletni strani podjetja 
(www.skaza.si).   

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.bureauveritas.si/home/about-us/our-business/certification/systems-management/health-and-safety-at-work
http://www.bureauveritas.si/home/about-us/our-business/certification/systems-management/health-and-safety-at-work
https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/who-we-are/peter-blom-talks-about-transformational-banking/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2010.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5919/
http://www.skaza.si/
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Slike: Logotip Plastike Skaza, uporaba sistema Organko, logotip tega sistema (za zbiranje bioloških odpadkov, 

ki se uporabljajo za kompost; narejen je recikliranih materialov, …) 

 
Pri temi »Varstvo okolja« je podjetje, poleg že omenjenih certifikatov, poudarilo:  

• odgovorno rabo naravnih virov, uvajanje čistejših tehnologij in zmanjševanje vplivov na okolje; 
• predanost načelom trajnostnega razvoja; 
• da so zavezani k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih in evropskih zakonodajnih zahtev o 

varovanju okolja in tovrstnih zahtev s strani kupcev.  
 
Izdelujejo tudi več okolju prijaznih „zelenih izdelkov“, načrtovali so nov, okolju prijazen strojni park, na 
podlagi energetskega pregleda podjetja so si zastavili cilje povečanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja 
emisij CO2. 
 
V DOP sodijo tudi donacije, sponzorstva in humanitarnost.  
 
Družbena odgovornost, to je odgovornost do soljudi in do narave, je v nekem smislu rdeča nit Integralne 
serije. Kar je tudi pričakovano in razumljivo, saj paradigma integralnih svetov postavlja vrednote v središče 
razvojnega modela, kot moralno jedro. V gospodarstvu in podjetništvu govorimo o moralnem ekonomskem 
jedru. Pri podjetjih s konvencionalnim lastništvom in načinom upravljanja je, za razliko od podjetij socialne 
ekonomije (ki vrednote postavljajo že v svoje temelje), dodatno spodbujanje družbene odgovornosti še 
posebej pomembno, zato ta koncept obravnavamo v okviru »zahodnega« integralnega pristopa. Nanj bomo 
pozorni tudi v naslednjih prispevkih na temo integralne zelene ekonomije.  
 

Dr. Darja Piciga  
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ŠESTNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 78. nadaljevanje              27. 6. 2018 

 
78. Od družbene odgovornosti do konceptov in gibanj nove ekonomije: odrast 
(degrowth) 
 
V dvojnem 76. in 77. nadaljevanju smo s pomočjo profesorja Matjaža Muleja predstavili novo temo 
integralnega zelenega razvoja, to je koncept družbene odgovornosti, ki se je v svetu in pri nas še zlasti razvil v 
zadnjem desetletju. Standard ISO 26000 je bil objavljen leta 2010, leto dni kasneje ga je v strateškem 
dokumentu podprla Evropska komisija. Družbeno odgovornosti je ISO 26000 opredelil kot odgovornost 
organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje s ciljem prispevati k trajnostnemu 
razvoju, določil je načela in osrednje teme družbene odgovornosti. Slednje povezujeta dva pojma:  
'soodvisnost' (zavedanje o medsebojni odvisnosti) in 'celovit pristop'.   
 
Koncept družbene odgovornosti, ki se je najprej razvil kot družbena odgovornost podjetij, obravnavamo,  
tako kot v knjigi Integral Green Slovenia, v okviru »zahodnega« integralnega pristopa, ki je pragmatično 
usmerjeno v podjetništvo in finance. V drugem delu zadnjega prispevka smo povzeli in dopolnili informacije 
o družbeno odgovornem poslanstvu in delovanju uspešnih podjetij in bank »zahodnega « sveta, že vključenih 
v Integralne serije, kot so podjetji Interface in Pipistrel ter Banka Triodos. Na novo smo predstavili podjetje 
Plastika Skaza.  
 
Tokrat še dodajamo, da je velik promotor družbene 
odgovornosti IRDO, Inštitut za razvoj družbene 
odgovornosti iz Maribora40, ki deluje od leta 2004 in je leta 
2009 v sodelovanju s partnerji ustanovil prvo slovensko 
nagrado za družbeno odgovornost HORUS. IRDO povezuje 
podjetja, organizacije in ustanove ter posameznike, ki 
želijo po svojih močeh prispevati k trajnostnemu razvoju in 
v ta namen delovati družbeno odgovorno, njegova vodilna 
osebnost je prof. Mulej. 

 

Slika: Logotip nagrade HORUS, kot ga 
uporabljajo nagrajenci41 

 
Nekaj let kasneje se je začel z družbeno odgovornostjo ukvarjati tudi inštitut Ekvilib iz Ljubljane42, ki je 
vzpostavil Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. V mednarodno mrežo pa je povezano Slovensko 
društvo ZN za trajnostni razvoj, ki je slovenska veja United Nations Global Compact (UN Global Compact)43. 
To je največja globalna pobuda za družbeno odgovornost in trajnosti razvoj gospodarskih subjektov, ki je bila 
ustanovljena leta 2000 na pobudo OZN in združuje več kot 5000 podjetij in nevladnih organizacij iz 120 držav. 
V okviru »zahodnega« kraljestva integralnega razvoja to pobudo omenjata tudi Lessem in Schieffer, in sicer v 
knjigi Integral Development. Slovensko društvo želi predvsem pomagati slovenskim podjetjem spoznati 
strateške priložnosti, ki jih kažejo prakse družbeno odgovornih podjetij in organizacij.  

 
Koncept (in gibanje) družbene odgovornosti je le eden od odgovorov tako podjetniškega sektorja kot širše 
družbe na slabosti prevladujočega neoliberalnega ekonomskega pristopa. V Sloveniji je že dobro poznan, 
podpira ga vrsta organizacij in institucij. Pomemben, čeprav v Sloveniji manj poznan, je tudi koncept odrasti 
(degrowth). Nevladna okoljska organizacija Focus, društvo za sonaraven razvoj, ga je vključilo med pet tem, 
na katere osredotočajo svoje delo (poleg podnebja, energije, mobilnosti ter globalne odgovornosti in 

                                                           
40

 http://www.irdo.si/.  
41

 Kot nagrajenka v letu 2014 ga uporablja tudi avtorica dr. Darja Piciga.  
42

 http://www.ekvilib.org/sl/.  
43

 http://www.ungc-slovenia.si/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-development/
http://www.irdo.si/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.ungc-slovenia.si/


 
253 

 

potrošnje). Njihov program Odrast44 je namenjen premisleku o obstoječih razvojnih in ekonomskih teorijah 
ter oblikovanju alternativnih smeri razvoja. Na svoji spletni strani navajajo več znanstvenih opredelitev tega 
koncepta, kot na primer: »Trajnostna odrast se opredeljuje kot krčenje proizvodnje in potrošnje, ki poveča 
blagostanje človeka in izboljša ekološke pogoje ter enakost na planetu.«  

 
Slika: Logotip konference o odrasti leta 2016.  

Naslov konference: »Odrast – velika preobrazba: politični in ekonomski viri našega časa«45 
 
Ob 5. mednarodni konferenci o odrasti leta 2016 v Budimpešti46, na kateri so sodelovali (zgornja slika), so 
med drugim zapisali: »Odrast je gibanje, ki nas opominja, da neskončna rast na končnem planetu ni niti 
trajnostna niti možna. Trenutni ekonomski sistem vodi v prekomerno izkoriščanje naravnih virov, degradacijo 
okolja, revščino, nepravičnost in neenakopravnost. Odrast razblinja mit, da je rast osrednja in edina rešitev 
za našo družbo. Trenutno najhitreje rastoče gibanje na svetu poskuša razumeti prepletanje kriz, s katerimi se 
danes srečujemo, ter graditi premišljene in demokratične poti k večji družbeni in okoljski pravičnosti, blaginji, 
smiselnemu življenju, emancipaciji in avtonomiji.« 
 
Tako se ponovno srečujemo z vodilno mislijo gibanja za trajnostni razvoj, to je spoznanjem o omejenosti 
naravnih virov ter nujnosti spremembe paradigme nenehne gospodarske rasti, ki jo je pred desetletji uvedel 
Rimski klub s poročilom Meje rasti (predstavljeno v 63. nadaljevanju). Koncept odrasti lahko uvrstimo v 
bogato zbirko konceptov in teorij nove ekonomije, o katerih pišeta alternativna ekonomista Ronnie Lessem v 
knjigi Integral Economics kot o filozofskih temeljih življenjskega gospodarstva. Leta 2010 sta poročala o več 
kot 40 letih prizadevanj nekaterih uglednih zahodnih ekonomistov za radikalni prelom s konvencionalno 
ekonomsko paradigmo. Glavni temi, ki jih povezujeta, sta okoljska trajnost in družbena pravičnost.  
 
O novi ekonomiji več v prihodnjih 
nadaljevanjih, za uvod in povezavo s 
konceptom odrasti pa vabilo k ogledu 
videa o tem, kaj naj nas nemogoči hrček 
nauči o ekonomski rasti – slika desno 
(What the impossible hamster has to 
teach us about economic growth): 
http://www.youtube.com/watch?v=Sq

wd_u6HkMo&noredirect=1.  

 

 
Dr. Darja Piciga 

                                                           
44

 http://focus.si/kaj-delamo/programi/odrast/.  
45

 https://budapest.degrowth.org/?page_id=600.  
46

 http://focus.si/konferenca-o-odrasti-nove-vizije-okoljske-in-socialne-pravicnosti/. 
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ŠESTNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 79. nadaljevanje              28. 6. 2018 

 
79. Nadaljujemo s konceptualnimi temelji »zahodnega« gospodarstva: osnovne 
ideje »nove ekonomije« in ekonomija ravnovesnega stanja (steady state economy) 
  
Pri obravnavi konceptualnih temeljev »zahodnega« gospodarstva življenja smo v prejšnjem nadaljevanju 
zaključili obravnavo koncepta družbene odgovornosti in prešli na nove ekonomske teorije in gibanja. Najprej 
smo na kratko predstavili koncept odrasti (degrowth), ki ga v Slovenijo uvaja predvsem društvo Focus in 
izhaja iz spoznanja o zgrešenosti naravnanosti gospodarstva v nenehno rast (prim. tudi Meje rasti, 63. 
nadaljevanje). Za sistematično obravnavo tega koncepta in gibanja pa bralcu priporočamo novejši članek dr. 
Lidije Živčič47, vidne članice društva.  
 
Odrast lahko uvrstimo v prizadevanja za novo ekonomijo, ki jih bomo povzeli po Lessemu in Schiefferju, 
čeprav koncepta odrasti ne obravnavata. V knjigi Integral Economics pišeta o pomembnem gibanju 
ekonomistov in drugih družboslovnih mislecev, ki želijo izpodbijati sedanji gospodarski sistem od znotraj, v 
okviru »zahoda«. Ugledni predstavniki tega »gibanja nove ekonomije« (»new economics movement«)48 so 
po njunem: Hazel Henderson in Herman Daly iz ZDA, Manfred Max-Neef iz Čila, James Robertson in Paul 
Ekins iz Združenega kraljestva, Susan George (Francija/ZDA) in Johan Galtung (Norvežan).  
  
Ko govorimo o »novi ekonomiji«, je samo po sebi razumljivo, da gre za znanstveno disciplino, ki je v temeljih 
različna od »stare ekononije«. Pooseblja spremembo v perspektivi, ki je tako radikalna kot na primer 
kopernikanska revolucija v astronomiji. To ne pomeni, da stare ekonomske metode in ožji koncepti niso več 
uporabni. Vendar se uporabljajo v novem disciplinarnem kontekstu, nekateri bi rekli, da to niti ni več 
ekonomija.  
 
Namen »nove ekonomije« je odkriti, kako je mogoče povečati človeško blaginjo. Taka blaginja se mora 
nanašati na zdravje in človekove potrebe, na mentalne, čustvene in duhovne zadeve, pa tudi na telesno 
blagostanje ter socialne in okoljske teme. Če naj se izogne ozkemu, materialističnemu redukcionizmu, ki ima 
lahko nasprotni učinek na blaginjo, se mora ekonomija poučiti pri psihologiji, sociologiji in ekologiji.  
 
Predstavniki »nove ekonomije« zavračajo predpostavko, da je rast dobra in da je več bolje (o čemer smo 
razpravljali že pri obravnavi koncepta odrast v prejšnjem prispevku), kot da ekonomisti še niso slišali za 
bolezen rak. »Nova ekonomija« korenini v spoznanju, da sta človekovo življenje in gospodarska dejavnost 
medsebojno povezan del širših ekoloških načel, ki omogočajo življenje na Zemlji (prim. tudi ekosistemski 
model razvoja v 73. nadaljevanju!). Podobno kot pri konvenconalni ekonomiji je njen cilj spodbujati 
gospodarski razvoj. Bistvena razlika med njima je v razumevanju izraza »razvoj«, ki naj bo po »novi 
ekonomiji« osredotočen na potrebe, endogen (torej naj izhaja iz »srca« vsake družbe), samozadosten, 
ekološko zdrav in naj temelji na strukturnem preoblikovanju. Razvoj se šteje za integralni, kulturni proces, 
tako kot razvoj vsakega posameznika.  
 

                                                           
47

 Odgovor na družbene, ekonomske in okoljske meje rasti: predstavitev koncepta odrast (degrowth) ter njegova raba v 

praksi. Časopis za kritiko znanosti, 2015, letnik 43, številka 262:   
http://www.ckz.si/arhiv/262/262_CKZ_TISK_notranja.pdf. 
48

 Izraz nova ekonomija (new economics ali new economy) se pogosto uporablja tudi za gospodarstvo, ki temelji na 
informacijskih tehnologijah in storitvah, za t.i. digitalno ali dot.com ekonomijo, govori se o novi industrijski revoluciji 
ipd.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2078.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2063.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2063.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2073.%20nadaljevanje.pdf
http://www.ckz.si/arhiv/262/262_CKZ_TISK_notranja.pdf
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Avtorji, ki jih povzemata Lessem in Schieffer, ter njihovi koncepti v Sloveniji še niso tako poznani kot koncept 
odrast, ki ga sistematično uvaja društvo Fokus. V medijih najdemo le nekaj zapisov o teh avtorjih. S 
Hermanom Dalyjem, uglednim bivšim ekonomistom na oddelku za okolje Svetovne banke in utemeljiteljem 
teorije vzdržnega gospodarstva  oz. ekonomije ravnovesnega stanja (steady state economy), je bil leta 2011 
objavljen intervju v reviji Mladina49. Teorija je zanimiva z vidika razumevanja »zahodnega« integralnnega 
ekonomskega pristopa, njene osnove so razložene na razumljiv način – na primer na spletni strani v ZDA 
delujočega Centra  za napredek ekonomije ravnovesnega stanja – CASSE, Center for the Advancement of the 
Steady State Economy (logotip na spodnji sliki)50.  

 
 
Novinar Staš Zgonik v citiranem intervjuju takole predstavlja Hermana Dalyja in povzema bistvo njegove 
teorije: »Profesor na Univerzi v Marylandu Herman E. Daly je eden svetovno najbolj znanih zagovornikov 
ustavitve gospodarske rasti v dobro planeta in človeštva. Je pisec številnih knjig, v katerih dokazuje, da je 
prehod v tako imenovano steady-state ekonomijo (v slovenščini sta še najustreznejša prevoda vzdržno 
gospodarstvo ali ekonomija ravnovesnega stanja) ne samo povsem mogoč, ampak tudi nujen, čeprav si 
večina ljudi v sedanjem kapitalistično-potrošniškem miselnem okviru tega še vedno ne zmore niti 
predstavljati. Njegova logika je preprosta. Na omejenem planetu z omejenimi naravnimi viri neomejena in 
neskončna rast proizvodnje in potrošnje nista mogoči. Sedanji gospodarski model, ki temelji prav na 
neprestani gospodarski rasti, je zato nevzdržen, bruto domači proizvod kot merilo napredka pa zgrešen, saj 
ga povečujejo tudi na primer stroški, nastali zaradi onesnaževanja okolja. Daly je prepričan, da potrebujemo 
temeljite reforme upravljanja naravnih virov in uravnavanja neenakosti v družbi. Fizično rast v obliki vse 
obsežnejšega odvzema virov iz narave je treba ustaviti in se osredotočiti zgolj na razvoj, torej na enako 
količino vedno boljših in učinkovitejših izdelkov. To je pravzaprav definicija trajnostnega razvoja, ki pa je 
danes v političnem diskurzu verjetno eden najbolj zlorabljanih izrazov.« 

 
Kot lahko ugotovimo tako iz zgornjega zapisa in 
celotnega intervjuja kot iz pregleda spletne strani 
CASSE centra, v katerem ima prof. Daly pomembno 
vlogo, ekonomija ravnovesnega stanja povezuje 
veliko spoznanj in primerov, ki jih obravnavamo v 
Integralni seriji. V ilustracijo objavljamo na desni 
strani izsek iz njihove poljudne informacije o bankah 
v ekonomiji ravnovesnega stanja 
 (https://steadystate.org/wp-
content/uploads/2009/12/CASSE_Brief_Banks.pdf).  

 

 

 
Ob svetovni finančni in ekonomski krizi, ki se je začela pred desetletjem zaradi izrojenega delovanja bank in 
drugih finančnih institucij, je odmevala Dalyjeva teza, da se nam ni treba vračati v monetarni sistem, v 
katerem je količina denarja v obtoku omejena s količino zlatih rezerv. Trdil je, da je dovolj zahtevati, da 
morajo banke imeti za depozite zagotovljeno 100-odstotno rezervo v depozitih. V tem primeru banke ne bi 

                                                           
49

 Ideologija neskončne rasti je najbliže religiji. Staš Zgonik, 18. 11. 2011: http://www.mladina.si/106910/herman-daly-

ideologija-neskoncne-rasti-je-najblize-religiji/. 
50

 https://steadystate.org/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
https://steadystate.org/wp-content/uploads/2009/12/CASSE_Brief_Banks.pdf
https://steadystate.org/wp-content/uploads/2009/12/CASSE_Brief_Banks.pdf
http://www.mladina.si/106910/herman-daly-ideologija-neskoncne-rasti-je-najblize-religiji/
http://www.mladina.si/106910/herman-daly-ideologija-neskoncne-rasti-je-najblize-religiji/
https://steadystate.org/
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mogle več ustvarjati denarja iz nič, ga posojati ljudem in zanj zahtevati obresti. Tako smo prišli do spoznanja, 
da so za trajnostni ekonomski sistema nujni tudi drugačni pogledi na denar. O tem pa več prihodnjič.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

ŠESTNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 80. nadaljevanje              29. 6. 2018 

 
80. Drugačen pogled na finance in bančništvo kot nujen del trajnostnega 
gospodarstva 
  
V tem tednu nadgrajujemo konceptualne temelje gospodarstva »zahodne« sfere, izhajajoč iz osnovne 
predstavitve te sfere na koncu 75. nadaljevanja. Po uvedbi koncepta družbene odgovornosti, dopoljnenega s 
praktičnimi primeri do soljudi in narave odgovornega ravnanja, smo začeli obravnavati t.i. novo ekonomijo, ki 
v temeljih redefinira podjetništvo, ekonomsko in finančno dejavnost. Pri tem smo se delno naslonili na 17. 
poglavje knjige Integral Economics, delno pa črpali iz gradiv, ki so jih prispevali znani slovenski avtorji in 
organizacije na področju okolja in so nam blizu. Tako smo podrobneje obravnavali dva širša koncepta oz. 
teoriji iz raznolike zbirke na področju »nove ekonomije«:  
- koncept odrast (degrowth), ki ga v Slovenijo uvaja društvo Focus in 
- ekonomijo ravnovesnega stanja (steady state economy), katere utemeljitelj je ameriški profesor Herman 
Daly in jo sistematično razvijajo v centru CASSE51.  
 
Okrog teh in sorodnih konceptualnih izhodišč »nove ekonomije« so se razvila prava gibanja. Že kratko iskanje 
po internetu odkrije na primer akcijsko usmerjen britanski »think tank« New Economics Foundation (NEF) in 
ameriško New Economy Coalition (NEC) (spodaj logotipa obeh organizacij).   
 

 

 

 
Zagovorniki obeh do sedaj predstavljenih teoretskih smeri dokazujejo, kako zgrešena je naravnanost 
gospodarstva v nenehno rast (nemogoči hrček!52). V njihovih delih najdemo veliko spoznanj, usmeritev in 
praktičnih primerov, ki smo jih že vključili v Integralno serijo. Kot primer tega sovpadanja smo v prejšnjem 
nadaljevanju objavili izsek iz informativnega lista CASSE centra o Banki Triodos iz Nizozemske53, ki se od leta 
1980 dosledno ravna po načelih trajnostnega bančništva54. Zanimivo je, da banko izpostavljajo kot primer 
»outside-the-box« bančništva, kar je v skladu z našo začetno tezo (prvim načelom55), utemeljenim v prvih 
nadaljevanjih Integralne serije: 

① »Out-of-the-box« je zakon!     (prevod: Spravimo se ven iz okvirov, razmišljajmo brez kalupov) 
 

                                                           
51

 Center for the Advancement of the Steady State Economy, https://steadystate.org/. 
52

 78. nadaljevanje. 
53

 https://steadystate.org/wp-content/uploads/2009/12/CASSE_Brief_Banks.pdf. 
54

 4. nadaljevanje, 76. in 77. nadaljevanje. V objavljenem izseku so informacije o posojilni in investicijski politiki banke 
(zelo selektivna), ki podpira OVE, ponovno uporabo in recikliranje, ekološko kmetijstvo in predelavo.  
55

 Osem ključnih načel za soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi, ki nas lahko vodijo na trajnostni poti, smo predstavili v 
15. nadaljevanju. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
file:///D:/Dokumenti/Dokumenti/ZNANOST%20-%20NOVO/New%20Economics%20Foundation%20(NEF)
https://neweconomy.net/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2079.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2079.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
https://steadystate.org/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2078.%20nadaljevanje.pdf
https://steadystate.org/wp-content/uploads/2009/12/CASSE_Brief_Banks.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%204.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
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Vodilno misel citiranega informativnega lista o bankah v gospodarstvu ravnovesnega stanja bi lahko prevedli 
kot: »Čas je, da se finančne institucije osredotočijo na kakovost in ne na količino posojil ter si prizadevajo za 
stabilnost in ne za cikle razcveta in propadanja.« Kot smo zapisali ob koncu prejšnjega prispevka, Daly 
predlaga, naj se od bank zahteva, da morajo imeti za depozite zagotovljeno 100-odstotno rezervo v 
depozitih56. V tem primeru banke ne bi mogle več ustvarjati denarja iz nič, ga posojati ljudem in zanj 
zahtevati obresti. Ta sistem bi bilo treba uvesti tako za banke kot tudi za vse druge institucije, ki poslujejo kot 
vzporedne banke. V tem primeru bi banke lahko zaračunavale le svoje storitve, kot je vodenje računov, 
nakazila denarja in podobno. To bi bil njihov edini vir dobička. Z uvedbo 100-odstotnih rezerv bi vsak dolar ali 
evro, ki bi ga posodile kot kredit, privarčevali varčevalci na svojih računih. Posojanje denarja bi tako postalo 
bolj odgovorno, ne bi bilo mogoče dobiti kredita za nakup ničvrednega premoženja ali za špekulacije, 
preprečili bi nastanek različnih balonov, bankam ne bi grozil propad in ne bi bilo treba reševati bank, »ki so 
prevelike, da bi lahko propadle«57. Vlada bi za poplačilo svojih obveznosti lahko tiskala denar, vendar le do 
meje ciljne inflacije. Če bi inflacija presegla to mejo, bi vlada morala ustaviti tiskanje novega denarja in 
povišati davke. Tako bi ohranjali vrednost denarja znotraj države in zagotovili menjavo dobrin in storitev v 
gospodarstvu in stabilnost. 
 
Herman Daly navaja, da sta v 20. letih prejšnjega stoletja ekonomista Frank Knight iz Chicaga in Irving Fisher 
iz Yaleja skupaj z Nobelovim nagrajencem za kemijo Frederickom Soddyjem močno podpirala politiko 100-
odstotnih rezerv za komercialne banke. A ta tema je izginila z dnevnega reda razprav zaradi velike depresije. 
Prevladalo je prepričanje, da bi omejitev posojanja denarja zavrla gospodarsko rast, ker bi ljudje manj trošili. 
Več varčevanja, četudi z namenom, da bi zbrali denar za investicije, bi zavrlo potrošnjo. Enako prepričanje 
velja še danes. »Dokler bo bistvo vsega rast, bomo našli poti, da si bomo sposojali od naših zanamcev, da bi 
financirali današnje investicije, s katerimi hočemo zagotoviti čim večjo rast,« razlaga profesor Daly. A ta rast 
ni trajnostna, je bolna, kajti živimo na fizično omejenem planetu. Bogastvo ima fizično razsežnost in ima zato 
fizične omejitve, dolg pa je čista matematična kategorija in nima meja. Zaradi tega Daly vidi rešitev v uvedbi 
gospodarstva ravnovesnega stanja, v katerem so vse ekonomske kategorije v dolgoročnem ravnotežju in 
usklajene s fizičnimi omejitvami planeta ter njegovimi zmožnostmi za obnavljanje.  
 
V 20. letih prejšnjega stoletja najdemo med predlagatelji na realnem denarju zasnovanega bančnega sistema 
tudi Nobelovega nagrajenca za kemijo. Da se to ni zgodilo slučajno, nam dokazujejo dogodki v letih 2004 -  
2005: po tem, ko je Banka Švedske s t.i. Nobelovo nagrado za ekonomijo58 leta 2004 nagradila ameriška 
ekonomista Finna E. Kydlanda in Edwarda C. Prescotta, so nasprotovanja tej nagradi izrazili številni 
predstavniki "trdih", tj. naravoslovnih znanosti (med njimi tudi dobitniki prave Nobelove nagrade), katerih 
izsledki so podvrženi preverjanju in ovržbi. Prepričani so bili, da nagrada za ekonomijo jemlje vrednost vsem 
pravim Nobelovim nagradam in povzroča zadrege. Ekologi, biologi, strokovnjaki za naravne vire, inženirji in 
termodinamiki so kritizirali ekonomijo in se sklicevali na delo Nicholasa Georgescu-Roegena59 iz leta 1971. 
 
Banka Švedske se je pri sporni podelitvi sklicevala na članek Kydlanda in Prescotta iz leta 1977, ki s pomočjo 
matematičnega modela dokazuje, da bi morale biti centralne banke celo v demokracijah neodvisne od vpliva 
izvoljenih zakonodajalcev. Navedek, ki je spremljal nagrado, je poveličeval njun članek, češ da je "daljnosežno 
vplival na številne reforme na raznih koncih sveta", med drugim na Novi Zelandiji, Švedskem in v Veliki 
Britaniji.  

 

                                                           
56

 Tu predstavljamo osnovne misli iz članka Hermana Dalyja iz leta 2012 »Nationalize Money, Not Banks« (dostopen na: 
https://www.paulcraigroberts.org/2012/07/30/nationalize-money-not-banks-herman-daly/). Slovenski prevod 
 povzemamo po članku Nacionalizirati bi bilo treba denar, ne bank novinarke Darje Kocbek (revija Mladina, 16. 2. 2013): 
https://www.mladina.si/120578/nacionalizirati-bi-bilo-treba-denar-ne-bank/.  
57

 Prim. 4. nadaljevanje. 
58

 Te nagrade ni ustanovil Alfred Nobel in tudi ni imel namena, da bi se njegove nagrade podeljevale za ekonomijo. 
Prave Nobelove nagrade podeljuje Švedska kraljeva akademija znanosti.  
59

 Matematik, statistik in ekonomist, lahko ga štejemo za začetnika ekološke ekonomije. Za kratko osnovno informacijo 
o njegovih teoretskih prispevkih priporočamo Wikipedijo: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen.  

https://www.paulcraigroberts.org/2012/07/30/nationalize-money-not-banks-herman-daly/
https://www.mladina.si/120578/nacionalizirati-bi-bilo-treba-denar-ne-bank/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%204.%20nadaljevanje.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Georgescu-Roegen
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O dogajanju je Hazel Henderson, priznana predstavnica gibanja za »novo ekonomijo«60, februarja 2005 
objavila odmeven članek v časniku Le Monde diplomatique z naslovom »Nobelova nagrada, ki to ni«61. 
Američanka Hendersonova je avtorica številnih knjig – med njimi Zgraditi svet, v katerem zmagujejo vsi, 
njena prva je Ustvarjanje alternativnih prihodnosti (Creating Alternative Futures), je soustanoviteljica 
skupine Calvert (Calvert Group), ki je uvedla Calvert-Hendersonove kazalnike kvalitete življenja (Calvert-
Henderson Quality of Life Indicators), ter avtorica televizijske serije Etični trg.  
 
Hendersonova v članku o sporni Nobelovi nagradi nadaljuje:  
Te dvomljive reforme pa so velik problem za izvoljene predstavnike ljudstva v demokracijah, kjer visoko cenijo 
preglednost politike odločanja. Monetarna politika je v srcu načina, kako se v družbah delijo bogastvo, 
dohodek in priložnosti. Ko narašča brezposelnost, pretirano trda monetarna politika težko udari po delavcih, 
številni majhni dolžniki pa prenašajo glavne sunke visokih obresti. Upnikom in lastnikom kapitala gre v takih 
razmerah dobro. 
 
Danes so ideološki odkloni neoklasične ekonomije in nerealnost mnogih nenatančnih ali zmotnih predpostavk, 
ki so podlaga veljavnih učbenikov ekonomije, že bogato dokumentirani. Fiziki, matematiki, nevroznanstveniki 
in ekologi z vsega sveta skupaj s svojimi švedskimi kolegi zahtevajo, naj Banka Švedske nagrado razširi, 
primerno poimenuje in jo loči od Nobelove – ali pa ukine. 
 
Zdaj je končno na površju vprašanje, ali je ekonomija zgolj poklic ali znanost. Že dolgo trdim, da je samo prvo, 
ker je večina njenih načel popolnoma različnih od preverjenih načel v fiziki, na osnovi katerih lahko npr. na 
Luno pošljete vesoljsko ladjo. Pokazala sem, da Paretovo načelo optimalnosti ignorira poprejšnjo distribucijo 
bogastva, moči in informacij in lahko pripelje do nepoštenih socialnih izidov. Preoblačenje takih zamisli v 
modno matematiko služi za preobleko njihovim ideologijam.62 

 
Praksa, da se v ekonomiji napačne predpostavke in koncepte matematizira, naredi odklone, katerih podlaga 
je samovoljno izbran sistem vrednot, neprepoznavne. Ekonomija vprašanja, ki so za javnost pomembna, 
predstavlja kot preveč "tehnična" in potemtakem javnosti ali celo zakonodajalcem nerazumljiva. Na ta način 
ekonomisti pridobivajo vpliv pri bogatih in močnih institucijah - ki jim navadno "dajejo kruh" - in zato zanje ne 
veljajo enaka merila odgovornosti kot za druge poklice. Če npr. človek zboli zaradi zdravnikove napake, ga 
lahko toži; zaradi slabih nasvetov ekonomistov pa lahko popolnoma nekaznovano "zbolijo" cele dežele, 
odgovornost njihovih "zdravilcev" pa je slej ko prej neulovljiva. 

(v prevodu Janeza Pence) 
 
Kritične teoretske razprave in nove paradigme, teorije, koncepti prispevajo nujne podlage in utemeljitve za 
vzpostavljanje trajnostnega gospodarstva in družbe. Enako ali še bolj pomembno pa je pokazati, da je take 
premike možno doseči tudi v realnem življenju. Zato se bomo v prihodnjih prispevkih posvetili uspešnim 
praktičnim primerom. V skladu z dosedanjim ritmom bo 81. nadaljevanje objavljeno po enotedenskem 
premoru v ponedeljek, 9. julija. 
 

Dr. Darja Piciga  

                                                           
60

 Tako jo predstavljata Lessem in Schieffer v knjigi Integral Economics. Sama se predstavlja z drugimi besedami – kot  
avtorica, neodvisna futuristka …: www.hazelhenderson.com. 
61

 »The ‘Nobel prize’ that isn’t«. https://mondediplo.com/2005/02/12nobel. Pri predstavitvi članka povzemamo tudi po 
prispevku Janeza Pence na njegovem blogu: »EKONOMIJA - Znanost, mehka znanost ali samo poklic?«, 
http://www.zalozbapenca.si/ekonomija-znanost-mehka-znanost-ali-samo-poklic  
62

 O ozkosti prevladujočega pristopa v ekonomiji smo pisali že v 3. nadaljevanju:  
Britanska kraljica in ekonomska kriza ali Kako preseči ujetost v eno, ozko ekonomsko paradigmo?. 

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.hazelhenderson.com/
https://mondediplo.com/2005/02/12nobel
http://www.zalozbapenca.si/ekonomija-znanost-mehka-znanost-ali-samo-poklic
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%203.%20nadaljevanje.pdf
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SEDEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 81. nadaljevanje              9. 7. 2018 

 
81. Trajnostno podjetništvo gradi na predhodnih »svetovih« in je usmerjeno v 
inovativno akcijo, skladno s konceptom zelenega gospodarstva: podjetje Pipistrel 
 
V 17. tednu Integralne serije nas zanima, kako je mogoče koncepte družbene odgovornosti63 in zelenega 
gospodarstva64 preliti v trajnostno podjetništvo, ki je uspešno - to je konkurenčno - v svetu, v katerem 
prevladuje neoliberalni ekonomski pristop. »Zahodni« integralni svet65 lahko poimenujemo tudi »kraljestvo 
akcije«, pragmatična filozofija nas usmerja k delovanju: gre za to, da se zgodi. Novo znanje, ustvarjeno skozi 
»severni« sistemski pristop, se pragmatično uporabi, torej aktualizira inovacijo, ki jo to znanje vključuje. 
Ekonomija, finance, podjetništvo z izgradnjo podjetij so v tem svetu še zlasti poudarjeni. Za razliko od 
podjetij socialne ekonomije (kot so zadruge, socialna podjetja, podjetja z notranjim lastništvom) najdemo tu 
podjetja s konvencionalno lastniško strukturo in načinom upravljanja. Kot ekonomski pristop profesorja 
Lessem in Schieffer predlagata življenjsko, na življenju temelječe gospodarstvo (»Living Life-Based 
Economy«)66 in kot svetovno priznan praktični primer vodilno trajnostno podjetje Interface iz ZDA. Predstavili 
smo ga v 20. in 21. nadaljevanju67 Integralne serije. Tokrat pa nas zanima, ali lahko v Sloveniji najdemo 
prodorno zeleno podjetje, ki bi ga lahko primerjali s podjetjem Interface? Podjetje, ki se je v svetu uveljavilo 
tudi s proizvodnjo v večjem obsegu, ne le z vrhunsko inovativnostjo v zelenih tehnologijah, kot na primer 
Inštitut Metron z Andrejem Pečjakom68.  
 
V dvojnem 76. in 77. nadaljevanju smo ob tem, ko smo podjetje Pipistrel z ustanoviteljem in vodilnim Ivom 
Boscarolom izpostavili kot slovenski primer družbeno odgovornega podjetja, že napovedali njegovo daljšo 
predstavitev. V tem tednu ga bomo obravnavali kot visokotehnološko in inovativno zeleno podjetje, in sicer 
zeleno v dvojnem smislu: tako s svojimi izdelki kot v svojem poslovanju in proizvodnji69: 
 

- Filozofija načrtovanja letal že od vsega začetka temelji na aerodinamični čistosti oblike ter površine, 
tako da imajo letala čim večji vzgon in  čim manjši upor, kar ima za posledico bistveno manjšo porabo 
goriva kot primerjalna letala in seveda s tem emisije CO2 ter bistveno zmanjšan hrup. Trenutno se 
Pipistrel ukvarja z razvojem zelenih pogonskih sredstev za letala, predvsem električnih oziroma 
hibridnih pogonov ter vodikovih celic. 
 

- Ta filozofija pa se ne nanaša samo na proizvajanje letal, temveč na vse, kar počnejo in na njihovo 
vsakdanje življenje - poimenovali so jo »ECOlution«. Razvoj podjetja, vizija ter strategija so izrazito 
okoljsko naravnani in enako filozofijo kot pri svojih proizvodih imajo tudi pri opremi delovnih mest, 
ostali opremi ter stavbah.  
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 Podrobneje o družbeni odgovornosti v dvojnem 76. in 77. nadaljevanju ter v 78. nadaljevanju.  
64

 Sistemski in strateški pogled na zeleno gospodarstvo v kontekstu trajnostnega razvoja lahko bralec spozna v več 
prispevkih, od 64. do 73. nadaljevanja, pregledno pa so nanizani v daljši tabeli 74. nadaljevanja.  
65

 Konceptualizacijo »zahodne« sfere v modelu integralnega razvoja smo pregledno predstavili na koncu 75. 
nadaljevanja. 
66

 Knjiga Integral Economics iz leta 2010. 
67

 Prispevka z naslovom: Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do svetovne korporacije in Raziskava Eurobarometra: 
Ali slovenska podjetja res ne načrtujejo bolj odgovornega odnosa do okolja?     
68

 10. nadaljevanje: Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije.   
69

 Informacije o podjetju Pipistrel v tem nadaljevanju so povzete po spletni strani https://www.pipistrel.si/ in po 
gradivih iz arhiva podjetja.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2078.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2021.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2021.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2010.%20nadaljevanje.pdf
https://www.pipistrel.si/
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Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec 

ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal 

s pomožnim motorjem. Podjetje je ustanovil Ivo 

Boscarol leta 1987 v Ajdovščini kot majhno delavnico 

za sestavljanje motornih zmajev, ki jo je leta 1989 

registriral kot podjetje. Bili so prvi zasebni 

proizvajalec in celo izvoznik letal v takratni 

Jugoslaviji in kot taki tudi pionir alternativnega 

letalstva v Sloveniji in širše. V letu 1992 se je 

podjetje prestrukturiralo v družbo z omejeno 

odgovornostjo, ime Pipistrel pa se je ohranilo do 

danes.  

 

Slika: Logotip podjetja Pipistrel 

 
Leta 1995 se je začel razvoj in proizvodnja lastnega motorno-jadralnega letala Sinus. Po velikem prodajnem 
uspehu letala Sinus se je pojavilo ogromno povpraševanje po “pravem” ultralahkem motorno-jadralnem 
letalu. Pipistrel je na to odgovoril z letalom Taurus, ki je prvič poletelo leta 2004: gre za popolnoma nov tip 
letala, za prvo dvosedežno (sedeža drug ob drugem) visokozmogljivo jadralno letalo s pomožnim motorjem 
in uvlačljivim podvozjem na svetu. V letu 2004 se je podjetje tudi preselilo v nove prostore poleg letališča v 
Ajdovščini. 
 
Za enega svojih največjih uspehov štejejo zmago na razpisu indijske vojske leta 2015 in posledično podpisano 
pogodbo za dobavo 194 šolskih letal Indijskih zračnim silam, mornarici in kadetom (v izvirniku Indian Air 
Force, Indian Navy in National Cadet Corps). To je tudi največje enkratno naročilo lahkih letal v zgodovini.  

 
Konec leta 2017 so ustanovili novo mešano podjetje na Kitajskem, ki je v njihovi 51 odstotni lasti in bo 
proizvajalo ultra lahka letala za daljnovzhodna tržišča. Projekt je vreden 350 milijonov evrov, kolikor naj bi v 
družbo vložili v sedmih letih skupaj s kitajskim partnerjem Sino Group, ki ima 49 odstotkov podjetja. Poleg 
tega so sklenili posel z mestom Jurong za gradnjo letalskega centra. 
 
Za svoje dosežke sta podjetje ter njegov direktor prejela več najvišjih domačih ter mednarodnih priznanj.  
Med najprestižneje poleg že omenjenih Zlatega reda za zasluge in nagrad »Trusted Brand« nedvomno sodijo 
še:  

- naziv podjetnika leta 2003 in gospodarstvenika leta 2004;  
- najvišje priznanje mednarodne letalske zveze za izjemne dosežke pri razvoju letalstva;  
- zmaga na svetovnem prvenstvu leta 2001, nagrada “European Business Award”, ki jo je leta 2010 
prejelo  kot najbolj inovativno podjetje v Evropski uniji;  
- leta 2016 uvrstitev med 100 nosilcev sprememb iz Srednje in Vzhodne Evrope (lestvica "New 
Europe 100"). Projekt New Europe 100 pripravljajo Res Publica, Google, Mednarodni višegrajski sklad 
in Financial Times v sodelovanju s številnimi institucijami iz Srednje in Vzhodne Evrope; 

- Jadralno letalo Pipistrel Apis je nosilec petih svetovnih rekordov po kriterijih Mednarodne letalske 
zveze (FAI);  

- Ameriška vesoljska agencija NASA je Pipistrelovim letalom kar trikrat zapovrstjo podelila naziv 
“Najboljše malo letalo na svetu”. Leta 2007 je Pipistrel zmagal ga na NASINEM natečaju za letalo 
prihodnosti in leta 2008 na natečaju za najbolj tehnološko dovršeno letalo. 
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Slika: Taurus Electro 
 
V 30 letih delovanja je Pipistrel postal vplivno, mednarodno priznano podjetje, katerega izdelki so postavili 
nove letalske standarde na svetovni ravni. V tem času je podjetje izdelalo že več kot 1700 različnih letal in 
motornih zmajev, med drugim več kot 800 letal iz družine Sinus/Virus in več kot 400 jadralnih letal s 
pomožnim pogonom, tako bencinskim kot električnim (družina Taurus-Apis). Zaposlenih imajo skoraj 150 
ljudi, delo dajejo tudi številnim kooperantom. Poleg proizvodne hale ter raziskovalno-razvojne in poslovne 
stavbe v Ajdovščini delujejo tudi čez mejo blizu Gorice: hčerinsko podjetje Pipistrel LSA S.r.l. s proizvodnjo 
večjih letal in specifičnih projektov. S trendom intenzivnih vlaganj v raziskave, visokotehnološko opremo in 
razvoj nadaljujejo, od leta 2008 investirajo približno četrtino celotnega letnega prometa podjetja v raziskave 
in razvoj. 
 
Zgornji dosežki predstavljajo več kot zadosten razlog, da Pipistrela primerjamo s podjetjem Interface iz ZDA 
in da njihovo zgodbo o uspehu podrobneje predstavimo. V prihodnjem prispevku dajemo besedo Ivu 
Boscarolu in njegovemu timu.  

Dr. Darja Piciga  
 
 
 

SEDEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 82. nadaljevanje              10. 7. 2018 
 

82. Pipistrel na krilih uspehov, z izjemno inovativnostjo in vrhunsko kvaliteto 
 
V 81. nadaljevanju smo na kratko predstavili podjetje Pipistrel, ki je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih 
motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem. V skladu s svojo okoljsko naravnano 
filozofijo dosega svetovne preboje s številnimi inovacijami v zelenih tehnologijah. Kako so se razvijali, kako 
razmišljajo in kako delujejo, da so s številnimi uspehi zgled za inovativne in družbeno odgovorne podjetnike 
doma in po svetu, nam bo predstavil ustanovitelj in generalni direktor podjetja Ivo Boscarol.  

 

Dr. Darja Piciga 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2081.%20nadaljevanje.pdf
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Zakaj ime »Pipistrel«? 
 
Z letenjem in izdelovanjem letal sem se začel ukvarjati v zgodnjih osemdesetih letih. Lahko si predstavljate, 
da je bilo v tistih "svinčenih časih", ko so bila vsa letališča v lasti jugoslovanske vojske, biti alternativni pilot in 
privatni izdelovalec letal nekaj nezaslišanega. Iz tistih časov izvira tudi ime podjetja. Alternativno letenje je 
bilo praktično ilegalno in ko sem se pojavil na letališču v Ajdovščini z neko stvarjo iz cevi in platna, ki naj bi 
letela, se je upravnik letališča kar prijel za glavo. Zmajarjem ni dovolil leteti, zato smo morali počakati do 
večera, ko so redni piloti zaklenili hangar in odšli domov. Zmajarji smo nato izkoristili pol urice časa pred 
temo za polet ali dva na skrivaj. Ker smo leteli po mraku in uporabljali trikotna platnena krila, so nas 
domačini v šali začeli imenovati "netopirji". "Pipistrel" pa je latinska beseda, ki pomeni "netopir".  
 
In kako se je nelegalen hobi sprevrgel v posel? 
 
Moj prvi zmaj je bil zelo star in rabljen, večkrat je zamenjal lastnike in bil na meji tega, da je sploh letel, zato 
sem si ga malo popravil, naredil malo bolj varnega, in prilagodil za večjo postavo, ker nisem ravno majhen. 
Potem je prišel prijatelj, videl da je to super varianta in rekel naj naredim še njemu enega, potem je prišel 
prijatelj od prijatelja in pokazala se je tržna niša. Ugotovil sem, da bi jih lahko serijsko izdeloval. Odločil sem 
se, da bom svojo tiskarsko obrt do-registriral v izdelavo letal. Takrat je bilo to lažje reči kot narediti. V 
Jugoslaviji je bilo letalstvo pod pristojnostjo Zveznega Komiteja Za Promet In Zveze. Ko sem šel v Beograd so 
mi rekli: »Što? Ti dečko hočeš, da proizvodiš avione? Ne može to tako«. Ampak ker sem pač trmast, sem 
vztrajal, hodil od enega uradnika do drugega… in končno postal prvi uradni zasebni proizvajalec letal v 
takratni Jugoslaviji. Najprej smo delali zmaje70, nato smo začeli delati letala in počasi, počasi smo prišli do 
kjer smo sedaj. 
 
Sinus in Virus 
 
Z novimi idejami in organizacijo podjetja se je začela proizvodnja letal. Najprej so iz delavnice prihajala letala, 
proizvedena pod licenco tujega lastnika, v 1995 pa se je začel razvoj in sčasoma tudi proizvodnja lastnega 
motorno-jadralnega letala Sinus. Kmalu zatem je sledilo še letalo Virus, ki je združevalo do takrat še 
neslutene letalne karakteristike starejšega brata Sinus-a ter mu dodalo hitrost in varnost. Tudi to letalo je 
bilo od začetka do konca razvito doma. Od takrat naprej se je raznolikost izdelkov in storitev podjetja hitro 
širila, prav tako kot se je širila tudi prodajna mreža.  
 
Sinus je bilo prvo dvosedežno ultralahko motorno-jadralno letalo s 15-metrskimi krili na svetu. Dejstvo, da je 
z velikansko prednostjo osvojilo naslov Svetovnega prvaka na World Air Games leta 2001 v Španiji, kaže na 
to, da letalo takrat še ni imelo prave konkurence na svetovnem trgu. S tem letalom je slovenski pilot Matevž 
Lenarčič tudi obletel svet leta 2004 kot prvi človek, ki mu je ta podvig uspel z ultralahkim letalom.  
 
Virus je letalo z enakim trupom kot Sinus, vendar ga v zraku držijo krajša in hitrejša 12,4-metrska krila. Virus 
združuje visoko potovalno hitrost (230 km/h) z izjemno majhno porabo goriva ter nadpovprečnim drsnim 
razmerjem (1:24) v primeru odpovedi motorja. S krajšimi krili je tudi okretnejši.  
 
Letalo Virus je z nekaj prilagoditvami sodelovalo tudi na natečaju ameriške NASE, Centennial Challenge leta 
2007 - in premočno zmagalo nad konkurenco. Isto modificirano letalo s krajšimi krili je sodelovalo tudi leta 
2008 - in spet zmagalo! Iz izkušenj, pridobljenih na teh dveh tekmovanjih, smo razvili letalo Virus Short Wing, 
oziroma Virus SW, ki je sedaj tudi v serijski proizvodnji. Virus SW je še hitrejši in okretnejši kot navadni Virus, 
idealen za šolanje in prelete na dolge razdalje. 

                                                           
70

 Do zgodnjih 90-ih let je bilo proizvedenih več kot 500 motornih zmajev, ki še vedno letijo povsod po svetu. Poznani so 
po svoji robustni a vendar elegantni konstrukciji, malo potrebnega vzdrževanja in enostavnosti letenja. Opremljeni so 
tudi z dvojimi komandami, zaradi česar so primerni tudi za potrebe šolanja. 
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V letu 2004 se je podjetje preselilo v nove prostore. Skupno več kot 5000 kvadratnih metrov površin za 
proizvodnjo in vzdrževanje, ki vključujejo najnovejša spoznanja in tehnologije tako na področju letalstva kot 
zaščite okolja, je omogočilo povečanje proizvodnih zmogljivosti. Kolektiv podjetja Pipistrel d.o.o. Ajdovščina 
je takrat štel 75 ljudi, vključno s pogodbenimi izvajalci, ki so izdelovali komponente izključno za Pipistrel, 
zastopniki ter sodelavci pa preko 100 ljudi. Proizvodnja je bila za nekatere modele zakupljena za 15 mesecev 
vnaprej in podobno je še danes. 
 
Taurus in Apis  
 
Naslednja velika uspešnica je bilo letalo Taurus, ki smo ga izdelali leta 2004. Gre za popolnoma nov tip letala: 
to je bilo prvo dvosedežno jadralno letalo s pomožnim motorjem, ki je imelo uvlačljivo podvozje in sedeže 
vzporedno (ne enega za drugim). To je idealno za šolanje, saj se pilota lahko enostavno pogovarjata med 
sabo.  Mnogi so bili skeptični o karakteristikah takega letala, a Taurus je navduševal in še vedno navdušuje 
kupce z odličnim drsnim razmerjem 1:41 in do tedaj nepredstavljivo enostavnostjo upravljanja, podiral je 
mejnike na področju letalstva in na trg uvajal povsem nove trende na področje letalstva. Taurus predstavlja 
novost v svetovnem merilu tudi s svojim pogonom - to letalo od leta 2007 namreč proizvajamo tudi z 
električnim motorjem - to pa pomeni nobenega hrupa, nobenih emisij CO2 in mnogo cenejše obratovanje. 
 
Taurusov manjši brat Apis/Bee (čebela) je enosedo jadralno letalo s pomožnim motorjem.   
 

 
 

Slika zgoraj: Različni modeli Pipistrelovih letal na letališču v Ajdovščini  
 
Na tem mestu želim povedati, kako izvajamo kontrolo kvalitete naših letal. Inovativnost je nujen, ne pa 
zadosten pogoj za uspeh.  
 
Kontrola kvalitete 
 
V  industriji kot je letalstvo, mora biti kontrola kvalitete brezhibna, saj lahko vsaka napaka pomeni človeško 
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življenje. Zato izvajamo striktno kontrolo kvalitete na vseh nivojih proizvodnje, od nabave in skladiščenja, 
preko končne montaže in testiranja pa vse do brezhibne po-prodajne podpore za kupce po vsem svetu.  
 
Da zagotovimo varnost, izvajamo 100% sledljivost vseh sestavnih delov letala kot tudi vsak delovni proces 
vsakega zaposlenega v celotnem procesu montaže. Vsako letalo ima več kot 5000 različnih delov in skoraj 
100 bolj ali manj samostojnih pod-sistemov, torej je ta naloga vse prej kot enostavna. Kontrola kvalitete 
mora zagotoviti, da vsi deli in sistemi delujejo brezhibno, zato moramo spremljati vsak kos od trenutka 
izdelave pri naših dobaviteljih do trenutka, ko letalo zapusti proizvodni obrat, pa tudi kasneje, saj nudimo 
doživljenjsko garancijo za nekatere dele.  
 
Proces kontrole kvalitete 
 
Ko razvijemo nov model letala, izdelamo prvih pet prototipov v celoti na Pipistrelu. To zadostuje, da 
opravimo vse teste, vidimo kako se letalo obnaša v zraku in po potrebi uvedemo spremembe. Ko smo 
zadovoljni, se design zamrzne. Izdelajo se kalupi, orodja in načrti, izberejo se materiali in tehnologija, nato pa 
se proizvodnjo določenih delov zaupa našim kooperantom. Celotno proizvodnjo imamo organizirano po 
zgledu avtomobilske industrije (uporabljamo licenco Toyote za uporabo sistema sledljivosti 20 ključev), tako 
da imamo na sedežu podjetja samo razvoj in končno montažo. Približno 70% vseh delov je narejenih izven 
podjetja, zato izvajamo zelo strogo kontrolo kvalitete. 
 
Vsak del, ki vstopi v naše podjetje, je preverjen najmanj trikrat:  
 
1.) Prvi korak kontrole kvalitete je vhodna kontrola. Vsak del, ki pride v podjetje (po pošti, preko kurirja ali z 
našo interno dostavo) mora biti najprej temeljito pregledan s strani naših kontrolorjev kvalitete. Če je 
brezhiben, dobi zeleno nalepko in lahko nadaljuje pot v skladišče, kjer dobi črtno kodo.  
  
2.) Drugi korak kontrole kvalitete je najobsežnejši in poteka med celotno proizvodnjo. Proizvodnja se začne 
že v skladišču, ki je srce proizvodnega obrata. Popolno sledljivost nam omogoča sistem črtnih kod, s katerim 
je opremljen prav vsak del, ko ga sprejmemo v skladišče. Na ta način so preko čitalcev vsi deli evidentirani v 
centralnem računalniškem sistemu, tako da imamo v vsakem trenutku na razpolago podatke o zalogi, od kje 
je posamezni del prišel, kako dolgo je že v skladišču in nenazadnje, na katero letalo je bil vgrajen. Ta sistem 
nam omogoča popoln pregled in varnost v primeru serijske napake na kateremkoli delu.  
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Vsako letalo je narejeno po naročilu, za vnaprej 
določenega znanega kupca. Vsakemu letalu zato 
pripada voziček s policami, na katere osebje 
skladišča pripravi dele, ki morajo biti vgrajeni na 
vsako letalo. Ta sistem omogoča velike prihranke na 
času, saj delavcem ni treba iskati posameznih 
sestavnih delov po podjetju, hkrati pa nam omogoča 
tudi natančnost in preglednost sestave – ko so vsi 
deli vgrajeni na letalo, mora biti voziček prazen, 
črtne kode vsakega dela pa prilepljene na kontrolno 
listo. Na kontrolni listi je vsak izvršen proces tudi 
podpisan s strani delavca, ki ga je opravil, tako da 
imamo popoln pregled nad tem, kateri delavec je 
vgradil kateri kos na katero letalo. Po koncu 
montaže kontrolor kvalitete še enkrat preveri 
celotno letalo in vse kontrolne liste.  
 
 
 
 

Slika desno: Proizvodnja letal  
v podjetju Pipistrel 

 
 
3.) Na gotovem letalu se izvrši še tretji in zadnji korak kontrole kvalitete. Preden lahko letalo dostavimo 
končnemu kupcu, ga morajo naši testni piloti še preizkusiti v zraku. Z vsakim novim letalom naletijo od tri do 
5 ur in se še v zraku prepričajo, da je vse res tako kot mora biti. Po tem testnem obdobju se na letalu izvrši še 
zadnji servis, nato pa je nared za dostavo kupcu.  
 
Trenutno se Pipistrel ukvarja z razvojem zelenih pogonskih sredstev za letala, predvsem električnih oziroma 
hibridnih pogonov ter vodikovih celic. Investiramo tudi v nova tržišča, kjer želimo ponuditi svoj širok spekter 
proizvodov, od letal za civilno rabo in rekreativne namene do profesionalnih letal ter platform za prilagoditev 
in izdelavo po potrebah naročnika za vse vrste posebnih zračnih misij kot so zračna fotografija, dvo- in 
tridimenzionalno mapiranje terena, sledenje, nadzor meja, prometa, terena ali objektov in zagotavljanje 
varnosti ali zračne podpore pri naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. 
 
Več o našem razvoju v zadnjem desetletju, tako letal kot prostorov, v katerih delujemo, pa v naslednjem 
nadaljevanju.   
 

Ivo Boscarol 
 

 
SEDEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 83. nadaljevanje              11. 7. 2018 

 
83. Opis objekta raziskovalnega centra Pipistrel Ajdovščina ter njegovih energetskih 
sistemov 
 
Prvi dve nadaljevanji tega tedna sta že bili namenjeni podjetju Pipistrel: kratka predstavitev v 81. 
nadaljevanju, o razvoju, načinu razmišljanja in delovanja nam je v 82. nadaljevanju pripovedoval njegov 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2081.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2081.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2082.%20nadaljevanje.pdf
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ustanovitelj in generalni direktor Ivo Boscarol. Tokrat bomo objavili njegovo poročilo o objektu 
raziskovalnega centra, ki je nastalo pred približno desetimi leti. Pipistrel ni samo okoljsko naravnan in vodilni 
svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem, ampak je 
bil z enako filozofijo kot pri svojih proizvodih pionir tudi pri energetsko varčni in okolju prijazni zasnovi  stavb 
ter celotnega delovanja. Ko so pred več kot 10 leti začeli graditi raziskovalni center v Ajdovščini, so bile cene 
»zelenih« rešitev bistveno višje kot so danes, ko se investicije lahko povrnejo že v nekaj letih. Kljub temu smo 
v 21. nadaljevanju morali poročati o raziskavi Eurobarometra, po kateri velika večina slovenskih podjetij ne 
načrtuje bolj odgovornega odnosa do okolja. Zaradi tega bo tokratni prispevek daljši kot običajno, z zelo 
podrobnimi tehnični opisi izpred nekaj let. Razmišljamo namreč takole: Če je podjetje Pipistrel trajnostno 
stavbo lahko postavilo leta 2008, potem bi tudi ostala podjetja lahko že danes začela graditi na tak način.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
V podjetju se zavedamo, da je vodilno mesto teže ohraniti kot ga doseči, zato vsa razpoložljiva sredstva 
vlagamo v razvoj. V ta namen smo leta 2008 zgradili tudi nov raziskovalni center za aplikativno tehnologijo, z 
laboratorijem za aerodinamiko, za razvoj novih tehnologij kompozitnih materialov ter laboratorijem za 
testiranje letal, ter laboratorijem za razvoj nanosa organskih fotocelic na naravne površine.  
 
Novi  objekt meri  2.400 m2 in je bil že od vsega začetka zasnovan kot okolju prijazen, brez emisij ter tako 
energetsko zasnovan, da za svoje delovanje uporablja najmanjšo možno količino energije. Porabljena 
energija je proizvedena na način, ki ne obremenjuje okolja in je seveda uporabljena na kar najbolj racionalen 
način - tako, da je objekt energetsko povsem samozadosten. Za uresničitev teh visoko postavljenih zahtev 
investitorja so bili projektanti postavljeni pred nekaj zelo težkih nalog. 
 
Že umestitev objekta v prostor in oblika strehe sta morali biti izvedeni tako, da je izkoristek sončnih žarkov 
kar najboljši, vpliv lokalne burje pa čim manjši. V ta namen so bile v Pipistrelovem virtualnem vetrovniku 
izvedene aerodinamične študije rušilnih vplivov burje na obliko in smer objekta. Tako je objekt postavljen v 
smeri 170 stopinj, ne popolnoma proti jugu, streha na kateri je solarna elektrarna, pa ima 30% naklon. 
 

 
 

Slik  1: Novi objekt podjetja Pipistrel 
 
Zato, da so toplotne izgube objekta čim manjše, je gradbeni del objekta izveden s poliuretanskimi strešnimi 
ter stenskimi "sendvič" ploščami s toplotnim koeficientom K=0,18, okna in vrata pa s toplotnim koeficientom 
K=1,0. Ogrevanje ter hlajenje objekta je izvedeno na najracionalnejši možen način, z nizkotemperaturnim 
talnim sevanjem. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2021.%20nadaljevanje.pdf
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Slika 2: Shema energetskih sistemov v objektu 

 
Za pridobivanje ter shranjevanje energije se uporabljajo termalne sonde ter zemeljski kolektor, racionalnost 
pridobivanja energije povečujeta kogenerator ter toplotna črpalka. Električna energija iz solarne elektrarne 
moči 100 kW – največje v tem trenutku v Sloveniji, pa je bila namenjena izključno prodaji. 
 
Kroženje zraka zaradi prezračevanja je izvedeno z rekuperatorji, ki ohranjajo več kot 90% toplote in hladilne 
energije, ki se vrača v prostor, plini iz varilnice se očistijo v ionizatorju in vračajo v prostor enake 
temperature, celoten sistem osvetlitve je izveden z inteligentno avtomatiko, ki dozira umetno svetlobo glede 
na količino prejete dnevne svetlobe skozi okna. 
 
2.1 Predstavitev sistemov 
 
2.1.1 Inovativni na področju racionalne rabe in obnovljive energije 
 
Na objektu bodo vsa svetilna telesa varčna in povezava v inteligentno logiko, ki avtomatično zmanjšuje 
potrebno svetilnost teles glede na količino prejete zunanje svetlobe. 
 
Na vseh izpustih zraka v okolje so nameščeni rekuperacijski  filtri z izkoristkom več kot 90%. 
 
Ogrevanje ter hlajenje objekta je izvedeno s talnimi sevalnimi ploskvami. S tem je potrebna energija 
zmanjšana na minimum, saj je predvidena razlika v temperaturi medija tudi v ekstremnih primerih  le 20 
stopinj Celzija. Poleti se objekt hladi z vodo temperature najmanj 13 stopinj, pozimi pa ogreva z vodo 
temperature največ 33 stopinj. 
 
2.1.2 Vertikalne geotermalne sonde 
 
Kot toplotni vir se uporablja geotermalna energija preko geotermalnih sond, vgrajenih okrog objekta.  
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Slika 3: Vrtanje vertikalnih geotermalnih sond 
 

Za potrebe ogrevanja in hlajenja objekta je vgrajenih 1.200 m vertikalnih geotermalnih sond, kar nudi vir cca 
36 kW toplotne energije, ki ji prištejejo še delovno moč pogona toplotne črpalke. Po ceveh za geotermalne 
sonde se transportira prenosni medij - glikolna mešanica, ki iz sonde vstopa v toplotno črpalko, kjer se ji 
preko uparjalnika, kompresorja in kondenzatorja odvzema ali dodaja energija. Ta se prenaša na sekundarni 
medij prenosa energije v objektu. V fazi ogrevanja objekta sonde odvzemajo toploto zemlje, v fazi hlajenja 
objekta pa se toplota odvaja v zemeljsko akumulacijo.  
 
Razen v skrajnih razmerah omogoča sistem hlajenje objekta tudi brez uporabe toplotne črpalke, ker zadošča 
obtok medija skozi termalne sonde. To še povečuje neto energijski izkoristek objekta, saj je strošek hlajenja 
celotnega objekta zreduciran na ceno stroška delovanja vodne črpalke, ki zagotavlja kroženje vode. 
 
2.1.3 Geotermalno polje za shranjevanje energije 
 
Kot toplotni vir akumulirane energije za potrebe klimatiziranja objekta je izpeljana akumulacija geotermalne 
energije v zemeljskem talnem horizontalnem kolektorju prostornine 5.000 m3.   
 
Akumulacijski kolektor je izveden v zemljišču pod celotnim objektom s štirimi zemeljskimi kolektorji tlorisa  
250 m2. Zemeljski kolektor deluje kot skladišče za predajo in odjem energije v odjemni moči cca 25 W/m2. 
Po ceveh se transportira prenosni medij - glikolna mešanica, ki iz sonde vstopa v toplotno črpalko, kjer se ji 
preko uparjalnika, kompresorja in kondenzatorja odvzema energija, ki se potem prenaša na sekundarni medij 
prenosa energije v objektu.  
 
V fazi ogrevanja objekta sonde odvzemajo toploto zemlji, v fazi hlajenja objekta pa se toplota odvaja v 
zemeljsko akumulacijo. Horizontalno termalno polje služi le kot skladišče za energijo pri hlajenju objekta in za 
odjem akumulirane energije, vključno z latentno energijo zaledenitve cca 100 m3 vode okoli cevnega 
razvodnega polja.  
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Slika 4: Geotermalno polje   
 

2.1.4 Delovanje geotermalnih sond v povezavi z geotermalnim poljem 
 
Povezava sond in polja je v sistemu izvedena tako, da omogoča v prehodnem obdobju izkoriščanje 
geotermalnih sond za hlajenje objekta preko toplotnega izmenjevalca brez vključevanja toplotne črpalke.  
 
Pri povečanju potreb za hlajenje se paralelno vključi toplotna črpalka, ki odpadno toploto skladišči v 
geotermalno polje. Pri paralelnem hlajenju s toplotnim izmenjevalcem in toplotno črpalko in ob izčrpanju 
kapacitete sond za hlajenje se preklopi delovanje na polno delovanje toplotne črpalke z odvodom toplote v 
polje in v sonde. Delovanje vodi procesor, upoštevajoč temperaturne nivoje prenosnega medija, ki prihaja iz 
obeh virov energije in določa prioriteto uporabe sistema glede na ekonomske učinke. 
 

 
 

Slika 5: Razdelilnik geosond 



 
270 

 

 
2.1.5 Kogeneracija 
 
Za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji in za pokrivanje potreb po tehnični toploti objekta je 
predvidena kogeneracijska enota grelne moči 43 kW. Kogeneracijska enota v prvi fazi s plinskim motorjem 
kot pogonskim strojem, kasneje pa na lesne sekance, proizvaja elektriko in toploto. Pri delovanju motorja 
kogeneratorja služi mehanska energija za pogon generatorja za proizvodnjo električne energije. S hlajenjem 
motorja in izpušnih plinov, ki se vodijo skozi katalizator in vgrajen cevni izmenjevalec dimni plini / voda, se 
toplota dimnih plinov prenaša na sistem centralnega ogrevanja in tako koristi za segrevanje sanitarne ter 
ogrevne vode, potrebne v delovnem procesu na 80°C. Toploto kogeneratorja je v sistemu možno seliti tako 
na razdelilec ogrevanja 35°C v novi toplotni postaji, kot tudi v kotlarno starega objekta, pri čemer se 
izboljšuje ekonomičnost delovanja obstoječe kotlarne in zmanjšuje emisije CO2. Zaradi uporabe preostale 
toplote imajo kogeneracijski sistemi celotni izkoristek okoli 85 %, kar pomeni občuten prihranek primarne 
energije. Emisije snovi v zrak nastajajo le zaradi kogeneracije. Dimni plini se vodijo v katalizator, zato so 
mejne vrednosti emisije snovi v okolje temu primerno nizke. 
 
2.1.6. Kogeneracija in osnovna kotlarna  80/60°C 
 
V sistem ogrevanja novega objekta na režimu 35/25°C je vključen kogeneracijski modul preko primarnega 
nivoja ogrevanja objekta, ki ga je definirala prva faza izgradnje objekta na nivoju 80/60°C. Modul je vključen v 
razdelilni sistem potrošnikov tehnologije in gretja prve faze tako, da se njegova proizvedena toplotna 
energija lahko seli na ogrevalni sistem 35/25°C ali pa direktno na razdelilec obstoječe kotlarne v obstoječem 
delu objekta. Možna je celo kombinacija selitve energije kotla in kogeneratorja sočasno na razdelilec 80/60°C 
in 35/25°C. Tako je omogočena racionalna raba kogeneratorja za proizvodnjo električne energije z oddajo 
toplote na nivo, ki je trenutno potreben. 
 

 
 

Slika 6: Toplotna postaja s toplotno črpalko, kogeneratorjem in sistemom cevi 
 
2.1.7 Toplotna črpalka 
 
Naprava je namenjena ogrevanju oziroma hlajenju glikolne mešanice. Pri funkciji toplotne črpalke je primarni 
vir geotermalna toplota, ki se pridobiva iz geotermalnih sond s toplotnim prenosnikom 30 % glikolne 
mešanice. Pridobljena toplota se prenaša prav tako na prenosni medij 35/25°C na sekundarni strani, kjer se 
prenaša po reguliranih krogih sistema talnega ogrevanja. Poleti, ko objekt hladimo, postanejo geotermalne 
sonde ponor toplote, ki jo odvzemamo objektu. Sprememba funkcije se v toplotni črpalki izvede s štiripotnim 
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povratnim ventilom freonskega prenosnega kroga. Naprava je kompaktne izvedbe in ima vgrajene tri 
hermetične kompresorje, vezane vzporedno, zato imamo en sam hladilni krog, s ploščnim uparjalnikom 
(kondezatorjem) freona, hladilno avtomatiko, elektroomaro in ploščnim kondenzatorjem (uparjalnikom). 
 
Taka izvedba omogoča maksimalen izkoristek energije v vseh režimih delovanja. 
 
2.1.8 Talno ogrevanje in hlajenje 
 
V vseh treh etažah objekta je nameščeno talno ogrevanje in hlajenje. Za vsako funkcionalno enoto v 
posamezni etaži se vgradijo omarice z razdelilci za ogrevanje in hlajenje.  
 

 
 

Slika 7: Razporeditev cevi za talno gretje in hlajenje 
 

Za razvod toplote so vgrajene cevi iz zamreženega polietilena visoke gostote PE-Xc dimenzije 20x2 mm. Cevi 
so atestirane za trajno temperaturno obremenitev do 95°C (kratkotrajno do 110°C} in tlačno stopnjo NP12 
bar. Razvod cevi poteka po sistemskih ploščah za talno ogrevanje z razmakom čepov po 8 cm in delitvijo 160 
mm. Pri prehodu v tlak in preko dilatacij so položene zaščitne cevi. Stik med tlakom in steno je obdelan z 
izolacijskim distančnim trakom. Estrihu je pri zalivanju dodan plastifikator za boljšo oprijemljivost in zalivanje 
cevi. Temperaturni sistem ogrevalne vode je 35/25°C, razmik cevi pa je izbran tako, da temperatura tal v 
prostorih, kjer se zadržujemo, ne presega 29°C, izjema je kopalnica kjer je dopustna maksimalna 
temperatura tal 32°C. Talno ogrevanje in hlajenje pokrije vse toplotne izgube objekta.  
 
2.1.9 Regulacija in optimizacija delovanja sistema ogrevanja in hlajenja 
 
Odvzem toplotne energije in njeno predajo za ogrevanje in hlajenje objekta vodi centralni nadzorni sistem, ki 
poleg tehničnih parametrov zahtev po doseganju temperatur prenosnega medija izvaja prioriteto izbire 
naprave (kotel, kogenerator, toplotna črpalka, direktni izmenjevalec bypass-a toplotni črpalki) po 
ekonomskih kriterijih.  Glede na tehnične zahteve, potrebne za izpolnjevanje programiranih režimov, izbira 
najcenejše obratovanje po predhodno vstavljenih parametrih cen elektrike, ki jo proizvaja kogenerator in 
kupuje investitor, cene toplotne energije posameznih virov in stroškov vzdrževanja in obratovanja, tako da se 
izbere vedno cenovno najugodnejša varianta in po predhodno določenem zaporedju prioritet se vključujejo 
viri po zahtevah tehničnih parametrov.  
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2.1.10 Sončna elektrarna 
 
Na strehi stavbe ter delno na fasadi objekta se nahaja solarna elektrarna nazivne moči 107 kW, ki jo 
sestavljajo solarni monokristalni silicijevi moduli znamke SolarWorld z garancijo 80 % izkoristka 25 let. 
 

 
 

Slika 8: Sončna elektrarna na strehi novega objekta 
 
13 mrežnih razsmernikov SMA Sunny Mini Central z izkoristkom 98 % skrbi za pretvorbo v izmenično 
napetost, tako da gre celotna proizvedena energija preko odštevalnega števca v javno distribucijsko omrežje. 
Za sistemski nadzor in diagnostiko skrbi Sunny WebBox, ki ima nadzor in zajem podatkov ter povezavo na 
internet. 
 
Glede na to, da bomo v naslednji fazi dodali še solarne module na obstoječem proizvodnem objektu, bomo  
moč solarne elektrarne povečali na 200 kW. 
 
2.1.11 Sistem inteligentne razsvetljave  
 
Vsa glavna okna s toplotnim koeficientom K=1,0 so obrnjena na sever, da je vpliv insolacije čim manjši in v 
objekt vstopa le difuzna svetloba. Okna, obrnjena na jug, so izvedena z nadstreški, ki so dimenzionirani tako, 
da poleti, ko je sonce visoko, energijo žarka zaustavijo in dovolijo le vstop difuzni svetlobi, pozimi pa, ko je 
potrebno, da v objekt pride tudi sončna energija, le-tej vstop dovolijo, saj je kot sonca nižji (spodnji sliki). 

                                            
 
Vsa svetila so inteligentna, njihova jakost se avtomatsko zmanjšuje s povečevanjem vstopa sončne svetlobe v 
prostor. Vsi parametri so nastavljivi. Uporabljena so svetila DALI komunikacije, sistem regulacije je KNX. 
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2.1.12 Rekuperacija energije pri prezračevanju objekta 
 
Prezračevanje objekta je izvedeno z rekuperatorji, ki prihranijo več kot 90 % energije.  
Istočasno služijo tudi hlajenju objekta, saj omogočajo direktno prezračevanje in s tem nočno hlajenje objekta 
z mrzlim zrakom v poletnih nočeh. 
 
Plini, ki se ustvarijo v varilnici, se prečistijo v ionizatorju v zaprtem sistemu v objektu samem, tako da ni 
izgube energije (spodnje slike). 

 

        
 
2.1.13 Centralni nadzorni sistem krmiljenja  ter regulacije energetskih sistemov na objektu 
 
Funkcijo optimalnega in energetsko učinkovitega delovanja vseh naprav na objektu izvaja centralni nadzorni 
sistem. Preko sistema se regulira razsvetljava, toplotna črpalka, prezračevanje objekta, kogeneracija, talno 
ogrevanje ter fotovoltaična elektrarna. Sistem je zasnovan  na evropskem komunikacijskem vodilu KNX, ki je 
vodilni tovrstni sistem na področju avtomatizacije zgradb. Vse naprave ustrezajo evropskemu standardu EN 
15232 razred A, v katerem je določen delež energetskih prihrankov CNS sistemov do 30 %. 
 

 
 

Slika 9: Evropski standard za avtomatizacijo zgradb 
 

Srce sistema predstavlja  Siemensov  krmilnik, na katerega so priključeni vsi regulatorji posameznih naprav 
ter senzorika in aktuatorji. Procesor s svojim algoritmom izbira  najoptimalnejše energijske vire v odvisnosti 
od cene energenta. Vsi podatki se shranjujejo na Scada nadzornem sistemu, preko katerega lahko uporabnik 
komunicira s celotnim sistemom. Dostopanje do podatkov je omogočeno preko interneta ter gsm vmesnika.  
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Slika 11: Primer SCADA aplikacije za prezračevalne naprave 

 
2.2 Prihranki 
 

Točne prihranke je nemogoče napovedati, ker bodo odvisni od števila sončnih dni ter dnevnih temperatur. 
Pomembno je to, da bodo prihranki večji, če bodo višje poletne temperature ozračja oz. nižje zimske 
temperature. 
 

Energetske prihranke (zmanjšanje rabe energije) je na tako ambiciozno in kompleksno zasnovanem objektu 
praktično nemogoče točno izračunati oz. oceniti, saj jih pogojuje preveč faktorjev z neznanimi 
spremenljivkami. Od nadstandardne izolacije, nizko temperaturnega sistema ogrevanja in hlajenja, 
rekuperacije prezračevanja, inteligentnega sistema razsvetljave, pa do prihrankov zaradi geotermalnih sond, 
geotermalnega polja za skladiščenje energije, toplotne črpalke, kogeneracijske enote ter prihrankov zaradi 
solarne proizvodnje energije. Grobo ocenjena vrednost je 95.000 kWh. 
 

Okoljski prihranki (zmanjšanje emisij CO2 ali drugo) na leto: 

 prihranek zaradi nadomestitve porabe kurilnega olja …...………….…..37.295 kg CO2 

 prihranek zaradi nadomestitve porabe zemeljskega plina ………….....44.990 kg CO2  

 prihranek zaradi uporabe kogeneracije…………….. ……................... ..33.350 kg CO2  

 prihranek zaradi pridobivanje električne energije s fotovoltaiko …...65.000 kg CO2  
                                    Skupaj okoljski prihranek…………………………………………….180.635 kg CO2 
 

Ekonomski prihranki (vračilna doba in drugi ekonomski kazalci) v elaborat ekonomske upravičenosti ekološke 
investicije namenoma niso bili vključeni.  Investitor se je zavestno odločil za občutno povečane začetne 
stroške investicije in dal prednost cenejšemu bodočemu poslovanje podjetja zaradi racionalne rabe energije 
ter ev. penalov za razsipno uporabo energije, ki jih pripravlja Evropska komisija.  
 

Tudi energetska neodvisnost v primeru omejevanj porabe energije v bodoče je bila pri odločitvi investitorja 
pomembnejša od samih ekonomskih prihrankov. 
 

Najpomembnejša odločitev pa je bila v okoljske prihranke, ki so nemerljivi z ekonomskimi prihranki. 
 
2.3 Vrednost objekta, financiranje 
 
Objekt Pipistrelovega razvojnega centra ima vgrajene vse v tistem trenutku znane ter dosegljive sisteme za 
varčevanje in racionalno rabo energije ter je bil edinstven v tem delu Evrope. Vrednost investicije je bila 2,5 
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mio Eurov, od tega je podjetje pridobilo 370.000 EUR nepovratnih državnih ter evropskih sredstev. Poleg 
lastnih sredstev je podjetje investicijo financiralo s kreditom EKO Sklada ter Kreditom MKBM s 
subvencionirano obrestno mero Občine Ajdovščina. 
 
2.4 Izvajalci  
Idejna zasnova objekta ter energetskih sistemov: Ivo Boscarol 
Gradbeni projektant: Marjan Pišot univ. dipl ing. arch. Proatelje d.o.o. Ajdovščina 
Projektant strojnih inštalacij: Jerner Rajer. Univ. dipl. Ing. Ining d.o.o.Nova Gorica 
Projektant elekto inštalacij: Aleksander Uršič ing. el., Elektroinženiring Uršič Tolmin 
Odgovorni vodja del: Aleksander Cerkvenik s.p. 
Izvajalec gradbenih del: Marc gradbeno podjetje D.o.o. Ajdovščina 
Izvajalec strojnih inštalacij: Timex d.o.o. Nova Gorica 
Projektant ter izvajalec sončne elektrarne: Kon Tiki solar d.o.o. Kamnik 
Izvajalec elektro inštalacij: Skapin d.o.o. Vipava 
Centralni nadzorni istem: Kolektor Koling Srednja Kanomlja 
 
3. ZAKLJUČEK 
 
Podjetje Pipistrel stopa po svoji poti iz letalstva tudi na področje racionalne rabe energije, novih virov 
energije ter inovativnih pogonskih sistemov. V podjetju se zavedamo, da so strateške odločitve na področju 
rabe energije najbolj pomembne za obdobje, ki prihaja - zato je v vseh strateških dokumentih podjetja 
(razvoj) ter v viziji podjetja, energija na prvem mestu.  
 
Ne glede na konvencionalno razmišljanje pri projektantih in izvajalcih ter na občutno višje stroške gradnje 
objekta smo se za tako - za Slovenijo zaenkrat še zelo nenavadno zasnovo zavestno odločili zato, da bo v 
bodoče naše poslovanje cenejše, da ne bomo prispevali k onesnaževanju okolja in izpustom toplogrednih 
plinov; ter nenazadnje zato da bi pomagali spreminjati tradicionalno slovensko miselnost investitorjev s 
spoznanjem, da je dražja začetna investicija pravzaprav cenejša na dolgi rok.  
 

 
 

Slika 12: Pogled na končan objekt iz zraka 
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Prepričani smo, da bodo podjetja tudi zaradi nuje in penalov, ki jih bodo v bodoče prisiljena plačevati, če ne 
bodo racionalno rabila energije, sledila Pipistrelovemu vzoru.  
 
4. LITERATURA IN VIRI 
 
Literatura: arhiv podjetja Pipistrel, arhivi izvajalcev 
Slikovni viri: slikovni arhiv podjetja Pipistrel © 2007 - 2008 
 

Ivo Boscarol 
 

 
 
 

SEDEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 84. nadaljevanje              12. 7. 2018 

 
84. Pipistrel, Uber, Norveška, Lenarčič: premikanje meja v zraku se nadaljuje71  
 

Od 81. nadaljevanja Integralne serije predstavljamo začetke, razvoj in pomembnejše dosežke ajdovskega 
podjetja Pipistrel kot primera »zahodnega« integralnega pristopa v inoviranju in podjetništvu. V 82. 
nadaljevanju  je Ivo Boscarol, ustanovitelj in generalni direktor podjetja, opisal razvoj več tipov letal do leta 
2007, s katerimi so postavljali nove standarde in prebijali do takrat znane meje v letalstvu. Aprila 2013 pa je 
prvič poletelo Pipistrelovo novo štirisedežno letalo Panthera, revolucionarno štirisedežno letalo generalne 
kategorije, sposobno prepeljati 4 potnike 1800 km daleč s hitrostjo 400 km/h in pri tem porabiti le dobrih 30 
l goriva na uro letenja (spodnja slika). Ima konstrukcijo iz modernih, lahkih kompozitnih materialov in 
uvlačljivo podvozje iz titana. Panthera je na voljo v treh različicah: s standardnim motorjem na neosvinčen 
bencin (torej ne na drago letalsko gorivo), na hibridni pogon ali v popolnoma električni različici. 
 

 
 

Slika: Pipistrelovo štirisedežno letalo Panthera 
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 V kolikor ni drugače navedeno, je vsebina povzeta po spletni strani podjetja Pipistrel: https://www.pipistrel.si/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2082.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2082.%20nadaljevanje.pdf
https://www.pipistrel.si/
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Letos smo izvedeli, da za indijskega kupca razvija veliko petnajstmetrsko brezpilotno letalo, med drugim 
namenjeno nadzoru meje in oceanov. V zraku bo lahko do 50 ur in letela bo do 5000 kilometrov daleč.72 
 
Še več zanimanja pa je zbudila nedavna novica o napovedi sodelovanja z Uberjem.73 Ajdovski proizvajalec 
letal Pipistrel je z ameriškim Uberjem, ki upravlja aplikacijo za naročanje prevozov, sklenil partnerstvo pri 
razvoju električnega letalnika z navpičnim vzletanjem in pristajanjem za namene prevozov v velemestih. 
Skupni cilj podjetij Uber in Pipistrel je, da bi prva demonstracijska plovila poletela do leta 2020. Pipistrelova 
pogodba z Uberjem predvideva obsežen razvoj električnih plovil VTOL (Vertical Take Off and Landing – 
zračna plovila z navpičnim vzletanjem in pristajanjem). Cilj partnerstva z Uberjem je uporabnikom bodočega 
omrežja, ki so ga poimenovali Uber Elevate Network, omogočiti, da bodo lahko naročili prevoz s 
Pipistrelovim plovilom VTOL. Uber namreč načrtuje vzpostavitev stalno delujočega omrežja električnih plovil 
VTOL za osebni prevoz in dostavo v velemestih. Pipistrel bo razvil letala za krajše razdalje znotraj mestnega 
prometa na podlagi specifikacij zmogljivosti VTOL, Uber pa bo sodeloval pri razvoju programske in strojne 
opreme za nadzor zračnega prostora in upravljanje plovil VTOL znotraj mreže ter zagotovil vmesnik, ki bo 
omogočal povezavo s kontrolorji zračnega prostora.  
 

 
 

Slika: Ivo Boscarol na Uberjevi konferenci predstavlja koncept eVTOL 
(LA, april 2018) 

 
Pipistrel je s svojimi električnimi letali tako navdušil norveško vlado, da ga je vključila v projekt popolne 
elektrifikacije letalstva.74 Norveška, sicer največji izvoznik nafte in plina v Zahodni Evropi, je sklenila, da bo do 
leta 2030 zmanjšala izpuste CO2 za 40 odstotkov. Že sedaj je skoraj polovica novih avtomobilov, prodanih v 
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 https://svetkapitala.delo.si/podjetniske-zvezde/video-pipistrel-razvija-veliko-brezpilotno-letalo-5998. 
73

 https://siol.net/posel-danes/novice/kaj-nam-je-ob-pol-petih-zjutraj-iz-dallasa-sporocil-ivo-boscarol-440227.  
74 https://www.lokalne-

ajdovscina.si/article/2018062809454769/na_norveskem_zelijo_ob_pomoci_pipistrela_elektricno_mobilnost_vnesti_tu
di_v_letalstvo_/, http://www.sierra5.net/novice-novo/novice/item/2959-pipistrel-verjamemo-v-koncept-ki-bo-
pripeljal-letalisce-k-potniku. 

https://svetkapitala.delo.si/podjetniske-zvezde/video-pipistrel-razvija-veliko-brezpilotno-letalo-5998
https://siol.net/posel-danes/novice/kaj-nam-je-ob-pol-petih-zjutraj-iz-dallasa-sporocil-ivo-boscarol-440227
https://www.lokalne-ajdovscina.si/article/2018062809454769/na_norveskem_zelijo_ob_pomoci_pipistrela_elektricno_mobilnost_vnesti_tudi_v_letalstvo_/
https://www.lokalne-ajdovscina.si/article/2018062809454769/na_norveskem_zelijo_ob_pomoci_pipistrela_elektricno_mobilnost_vnesti_tudi_v_letalstvo_/
https://www.lokalne-ajdovscina.si/article/2018062809454769/na_norveskem_zelijo_ob_pomoci_pipistrela_elektricno_mobilnost_vnesti_tudi_v_letalstvo_/
http://www.sierra5.net/novice-novo/novice/item/2959-pipistrel-verjamemo-v-koncept-ki-bo-pripeljal-letalisce-k-potniku
http://www.sierra5.net/novice-novo/novice/item/2959-pipistrel-verjamemo-v-koncept-ki-bo-pripeljal-letalisce-k-potniku
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državi, električnih. Norveška vlada pa je sklenila elektrificirati tudi letalstvo, ki je v svetovnem merilu največji 
vir izpustov CO2: njihovo državno podjetje Avinor, ki upravlja z večino javnih letališč v državi, želi, da 
Norveška postane prvi trg, na katerem bi električni zrakoplovi prevzeli glavni tržni delež. Cilj je elektrifikacija 
celotnega lokalnega zračnega prometa, to je internega prevoza ljudi na medmestnih razdaljah do leta 2040. Z 
letom 2025 želijo začeti uvajati redne letalske linije z letali na električni pogon. 
 
Na Norveškem so nedavno testirali prvo letalo na električni pogon. Izdelano je bilo v ajdovski družbi Pipistrel. 
Pipistrelovo letalo Alpha Electro75 je polet uspešno opravilo, kakšen pomen dajejo temu projektu, pa so 
pokazali s tem, da ga je pilotiral direktor družbe Avinor Dag Falk Pedersen, poleg njega se je v letalu kot 
potnik peljal norveški minister za transport Ketil Solvik-Olsen. Za redne letalske linije pa bodo uporabljali 
večji tip 19-sedežnega letala, ki ga razvija Pipistrel. O samem letalu veliko podrobnosti še ni znanih. Jasna pa 
je Pipistrelova in Boscarolova filozofija: »Naša največja želja in cilj je seveda čistejše okolje. Želimo si, da bi 
letala na električni pogon pripomogla k hladnejši atmosferi, čistejšemu zraku, boljši vidljivosti, zmanjšanju 
hrupa in zmanjšanju potreb po uničevanju rodovitnih površin zaradi dolgih letaliških stez, ki ne bodo več 
potrebne. Verjamemo v koncept, ki bo »pripeljal letališče k potniku« in ne bo silil potnikov, da najprej potujejo 
na oddaljena letališča, od koder lahko letijo. Vzletna steza oziroma ploščad za tovrstno letalo se ne bo več 
merila v kilometrih, temveč samo še v metrih.« 
 
Norveška, dežela gora, fjordov in odročnih otokov s pet milijoni prebivalcev, kjer so potovanja, dolga 200 km, 
povsem vsakdanja, je idealna za razvoj električnih letal je povedal minister Solvik-Olsen in dodal: »Električni 
motorji so cenejši za vzdrževanje kot reakcijski. To pomeni, da bodo tudi leti cenovno ugodnejši in ljudem bolj 
dostopni. Poleg tega je 98% električne energije na Norveškem pridobljene iz čiste hidro energije.« Norveška 
vlada bo podprla razvoj in prodajo električnih letal z brezplačnimi letališkimi pristojbinami in možnostjo 
brezplačnega polnjenja teh letal. Cene baterij padajo, kar bo omogočilo množično uporabo letal na električni 
pogon. 
 
Norveška leži blizu severnemu polu. Zato bomo današnji 
prispevek zaključili z novico o preletu te zemeljske točke. V 
82. nadaljevanju je Ivo Boscarol povedal, da je Matevž 
Lenarčič s Pipistrelovim letalom Sinus obletel svet leta 
2004 kot prvi človek, ki mu je ta podvig uspel z ultralahkim 
letalom. Po težji poti je svet obletel še leta 2012, spomladi 
naslednje leto pa je kot prvi z ultra lahkim letalom preletel 
severni tečaj. Poleg tega je bil prvi, ki je meril 
koncentracije ogljika v zraku. Hkrati je podrl vse rekorde v 
minimalni porabi goriva.76 Zaradi svojih izjemnih dosežkov 
je leta 2013 prejel naziv najboljšega svetovnega pilota leta. 
 

Slika desno: Matevž Lenarčič z letalom Sinus po preletu 
severnega pola  
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 Pipistrelovo električno letalo Alpha Elektro ima motor z močjo okoli 50 kilovatov in baterije za samo 21 kilovatnih ur. 
Kljub temu je to dovolj, da letalo leti eno uro (s pol ure rezerve). S prilagojeno polnilnico se ga lahko spet hitro napolni. 
Ker se cene goriva konstantno zvišujejo, elektrika pa ima nizke cene, lahko takšno električno letalo zniža stroške šolanja 
za pilota tudi do 70 odstotkov in to brez emisij CO2. 
76

 V letošnjem letu pa je odmevala njegova pot preko Azije, spet z meritvami črnega ogljika in opozorili na onesnaženost 
planeta. Več Lenarčičevih poletih na spletni strani Green Light World Flight: http://www.worldgreenflight.com/.   

http://www.worldgreenflight.com/
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   Slika levo: Lenarčičeva pot  
   preko severnega tečaja 

 

 
Dr. Darja Piciga 

 
 

 

SEDEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 85. nadaljevanje              13. 7. 2018 

 
85. Trajnostni energetski krog še enkrat: Slovenija ima priložnost, da postane 
pilotna država zelene mobilnosti   
 
V včerajšnjem prispevku smo zaključili neverjetno zgodbo ajdovskega podjetja Pipistrel, ki jo je v veliki meri 
predstavil ustanovitelj in generalni direktor Ivo Boscarol77. Kot smo zapisali, je s svojimi letali med drugim 
navdušil tudi norveško vlado, ki namerava notranji letalski promet do leta 2040 popolnoma elektrificirati, z 
letom 2025 pa želijo začeti uvajati redne letalske linije z letali na električni pogon, in to s Pipistrelovimi letali. 
Norveška je tudi izjemno napredna na drugih področjih e-mobilnosti, saj je približno polovica novih 
avtomobilov, prodanih v državi, električnih.   
 
Tudi v Sloveniji imamo ambiciozne načrte za uvajanje električne mobilnosti, čeprav še veliko zaostajamo za 
Norveško. Imamo tudi druge potenciale za razvoj v tej smeri, med drugim pri nas deluje svetovno priznan 
inovator Andrej Pečjak. V naši državi potrebe po letalskih prevozih niso tako velike kot na primer v redko 
naseljeni in zelo gorati skandinavski deželi, sodimo pa med evropske države, ki največ uporabljajo osebni 
avto. To prispeva velik delež k izpustom toplogrednih plinov Slovenije, pa tudi k drugim obremenitvam okolja 
(na primer trdi delci, ki poslabšujejo kakovost zraka in ogrožajo zdravje). Prevozom z osebnimi avtomobili se 
ne moremo kar odpovedati in »presedlati« na javni prevoz (vlak, avto), med drugim tudi zato ne, ker je javni 
potniški promet zelo slabo razvit. Zato se vračamo k ideji trajnostnega energetskega kroga (Sustainable 
energy cycle), ki jo je inovator Andrej Pečjak na kratko opisal v 10. nadaljevanju78 Integralne serije. Na 
mednarodni ravni pa je prvo zamisel predstavil že novembra 2015 na svetovnem tehnološkem vrhu (World 
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 Od 81. do 84. nadaljevanja Integralne serije, podjetnik Boscarol je avtor daljših 82. in 83. nadaljevanja.  
78

 Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije, 2. 2. 2018. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2084.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2010.%20nadaljevanje.pdf
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Technology Summit) v New Yorku, kar mu je prineslo tudi imenovanje za finalista za svetovno nagrado World 
Technology Award.  
 

 
 

Slika: Andrej Pečjak predstavlja trajnostni energetski krog na World Technology Summit (NY, nov. 2018) 
 

Kot smo že opozorili, sodi Slovenija med razvite države, ki blaginjo dosegajo s povečevanjem izkoriščanja in 
obremenitev naravnega okolja, torej s povečevanjem okoljskega odtisa79. Zavedajoč se nujnosti, da uvedemo 
trajnostni model razvoja, smo si s Strategijo razvoja Slovenije 2030 zastavili tudi cilj, da do leta 2030 
zmanjšamo okoljski odtis za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo - podatek za leto 2013 - do 3,8 
gha/osebo v letu 2030). Za spodbudo, da začnemo vsi skupaj razmišljati v tej smeri, je Direktorat za okolje 
Ministrstva za okolje in prostor (MOP) povabil slovenskega inovatorja Andreja Pečjaka, da predstavi že 
delujoče inovacije za trajnostni energetski krog. Skupaj z ekipo Inštituta Metron je delovanje trajnostnega 
energetskega kroga prikazal z dvema električnima avtomobiloma, zalogovnikom, gospodinjsko napravo - 
porabnikom električne energije (aparat za kuhanje kave) in fotovoltaičnim panelom (spodnja slika).  
 
Demonstracija trajnostnega energetskega kroga je potekala ob priliki posveta »Potenciali zelenih tehnologij 
za trajnostno prihodnost«80, ki ga je MOP organiziral 1. junija, v okviru Evropskega tedna trajnostnega 
razvoja in ob priliki svetovnega dneva okolja. Na samem posvetu pa je Pečjak predstavil daljšo strokovno 
razlago in delovanje modela v realnem življenju (v treh različnih gospodinjstvih). Ob pomoči mednarodnega 
okoljskega strokovnjaka Jerneja Stritiha je zaključil, da bi uvedba te rešitve v vsa slovenska gospodinjstva 
lahko zmanjšala izpuste CO2 v Sloveniji za več kot 20 %, okoljski odtis naše države pa za 5%. Predstavljeni 
model trajnostne mobilnosti kot del elektroenergetskega sistema pa bi, poleg finančnih prihrankov in drugih 
pozitivnih učinkov, z uporabo zalogovnikov prispeval celo k zmanjšanju obremenitev tega sistema ob konicah 
z največjo porabo.81  
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 35. nadaljevanje, 72. nadaljevanje. 
80

 http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8314/.  
81

 Predstavitev Trajnostni energetski krog, Andrej Pečjak, posvet MOP o zelenih tehnologijah, 1. 6. 2018.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8314/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2018/06_Junij/04_Posvet_ETTR/5_ETTR_2018_Pecjak.pdf
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Slika: Demonstracija trajnostnega energetskega kroga na ploščadi med stavbami MOP-a in Petrola 
(Inštitut Metron, 1. junij 2018) 

 
V nadaljevanju povzemamo po predstavitvi Inštituta Metron:  
»Osnovna ideja trajnostnega energetskega kroga je, da vozila postanejo del lokalnega mikro električnega 
omrežja za eno stavbo, več stavb ali celotno naselje. Večina uporabnikov uporablja električni avto preko 
tedna za krajše poti, daljše vožnje pa opravlje v času dopusta ali preko vikenda. Prav tako imajo Evropejci 
vozila za sezonsko uporabo vozila (Twizzy, skuterji, čolni), katerih baterije večji del leta stojijo. Vsa ta energija 
se lahko uporabi kot shranjevalnik in tudi kot potrošnik električne energije iz omrežja, s čimer poravnamo 
konice v omrežju.  
 
S povečanjem zaloge energije v stacionarnih baterijah se poveča zmogljivost otočnega sistema shranjevalnika 
energije tako, da postane fotovoltaični sistem učinkovitejši, saj vzdrži daljše obdobje vremena brez sonca. 
Tak sistem lahko v določenih obdobjih leta celo popolnoma zadosti potrebam stavbe, v kolikor je ta 
nizkoenergetska ali pa v primeru počitniške hišice, ki se ne uporablja redno, strošek za stacionarne baterije 
pa je tako precej manjši, saj se baterije hkrati uporabljajo za avto in stavbo.« 
 
In še primer gospodinjstva v Pišece pri Krškem: 
 
»Osnovni podatki sistema: 
- Kapaciteta litijevega baterijskega hranilnika METRON BIG M: 48 kWh. 
- Instalirana moč solarnih modulov na strehi: 12,98 kWp. 
- Moč hibridnih razsmernikov: 20 kW (2 x 10 kW). 
- Možnosti obratovanja sistema: off-grid, grid-tie, UPS, polnjenje baterije iz omrežja in/ali solarnih modulov, 
oddajanje energije v omrežje iz baterije. 
 
Energijska bilanca na letni ravni: 
- Poraba gospodinjstva: 10.800 kWh (2017) + 3.600 kWh poraba inverterjev. To vključuje vse, čisto vse 
potrebe po energiji (z izjemo hrane ): ogrevanje/hlajenje in topla voda (toplotna črpalka), 2 x električni 
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avto (skupaj 30.000 km), bela tehnika, kompresorji, visokotlačni vodni čistilec, kosilnica, razsvetljava, 
računalniki,… 
- Povprečna letna proizvedena solarna energija: 15.000 - 17.000 kWh. 
- 100% OFF-GRID vzdržnost brez priklopa na omrežje: od 24. marca do 7. novembra (leto 2017).  
- Potrebna dodatna električna energija iz omrežja: 2.983 kWh   (nov.17, dec.17, jan.18, feb.18, mar.18) 
 
Potrebna kapaciteta energijskega hranilnika za popolni odklop iz omrežja (brez dodatnih solarnih modulov) 
na lokaciji Krško: cca. 4.000 kWh.« 
 

 

 

 

Sliki: Gospodinjstvo Pišece pri Krškem, trajnostni energetski krog: zunanjost (levo), notranja oprema (desno) 
 
Z vrhunsko eko-inovativnostjo in zelenim podjetništvom, ustreznimi prilagoditvami energetskega sistema in 
podpornimi ukrepi (podobno kot na Norveškem) ima Slovenija resnično priložnost, da postane pilotna država 
zelene mobilnosti in s tem prispeva tako k blaginji vseh kot k varovanju okolja in ohranjanju narave. S to 
mislijo napovedujemo pregled prispevkov »zahodnega« pristopa k trajnostnemu razvoju.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 

OSEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 86. nadaljevanje              16. 7. 2018 

 
86. Pregled konceptov, modelov in dobrih praks »zahodnega« sveta 
 
Obravnavo integralnih svetov, v kateri izhajamo iz del profesorjev Lessema in Schiefferja, zaključujemo s 
pregledom »zahodnega« sveta. Poleg družbene odgovornosti in novih konceptov v ekonomiji smo predstavili 
inovativno zeleno podjetništvo, često v visokotehnoloških panogah, ki gradi na predhodnih svetovih. 
Primerov in tem, relevantnih za to sfero, je še veliko – med njimi podjetje Unilever in Richard Branson s 
skupino Virgin82, tudi v Sloveniji bi našli še več odličnih praks. Vendar za osnoven vpogled v značilnosti 
»severnega« pristopa k razvoju in poslovanju zadoščajo obravnavani primeri, ki smo jih podrobno razčlenili. 
V prihodnjih prispevkih Integralne serije pa se bomo med drugim posvetili integralnemu pristopu k vzgoji in 
izobraževanju ter evropski in globalni perspektivi.  

Dr. Darja Piciga  

                                                           
82

 Lessem in Schieffer ju omenjata v knjigi Integral Development, skupaj z drugimi primeri.  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-development/
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KONCEPTUALIZACIJE »ZAHODNE« SFERE V MODELU INTEGRALNEGA RAZVOJA, POIMENOVANJA IN SIMBOLI 
Filozofska 

perspektiva, 
pogled na svet 

Konceptualni model integralnih 
svetov: 

začetna in nadaljevalna obravnava  

Od ukoreninjenost v naravi in skupnosti do 
učinkovanja preko podjetnosti in ekonomije:  

GENE proces transformacije  

Integralna ekonomija  
z GENE procesom 

SIMBOLI 

 
Pragmatizem 
 
 

 

15 (str. 41) 
                     16 (str. 45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posameznik: se uspešno podjetniško 
uveljavlja oziroma aktivno izvaja 
projekte na drugih področjih, ima 
urejene finance.  

  

22 (str. 65) 
 
 
 
 
 
 
 
»Zahodno« učinkovanje (Effecting): ta faza zahteva, da 
predhodne tri stopnje prenesemo v integrirano akcijo. 
Potrebno je pragmatično uporabiti novo znanje, ki je 
bilo razvito, in s tem aktualizirati inovacijo, ki jo 
vključuje. Gre za delovanje, za to, da se zgodi. 
»Globalni« pogled se preoblikuje v »globalno-lokalno« 
stališče: kar je bilo razvito globalno, se lokalno 
implementira, vendar s širšo »globalno« perspektivo v 
mislih. Metaforično to stopnjo povezujemo z rokami 
ali telesom. V nekem smislu gre za končno fazo, 
vendar le enega kroga GENE procesa, saj se razvoj 
nadaljuje. Vsak transformativni učinek je potrebno 
preveriti, ali je v sozvočju z »južnim« temeljem, ki mu 
mora služiti. Vsaka rešitev je le začasna, evolucija se 
nikoli ne konča.  

 

23 (str. 68) 
24 (str. 71) 

 
 
 
 
 
 

Zahod: V “zahodnem” kraljestvu na 
življenju temelječega gospodarstva 
se razvijamo “od rasti do 
trajnostnosti” in aktivno preverjamo, 
v kolikšni meri se naše podjetje ali 
skupnost zgleduje po naravi in je s 
tem trajnostno in obnovitveno. 
Vzporedno pa gradi človeški, naravni 
in finančni kapital. Vzorčni model 
smo našli v podjetju Interface iz ZDA, 
vodilnemu znotraj trajnostnega 
gibanja v poslovnem svetu. V našem 
primeru “zahod” gradi na ostalih 
svetovih – južnem, vzhodnem in 
severnem – in ne ostaja izoliran. 
Zaradi pomena trajnostnega 
bančništva izpostavljamo tudi 
vodilno trajnostno banko Triodos iz 
Nizozemske.  

 
 
 

 
 
 

 

GLAVNA NERAVNOTEŽJA  
V RAZCEPLJENEM SVETU,  
POLNEM KRIZ:  
35 (str. 107) 

Kraljestvo akcije 
Podjetje & 

Gospodarstvo 

Delovati 

PRAKTIČNA  
USMERJENOST 
• Izgradnja podjetij 
• Politike  

UČINKOVANJE 

- EFFECTING 
preko Podjetnosti &  

Ekonomije 

Materializem 
in skrajna 

revščina 

ŽIVLJENJSKO 
na življenju temelječe 

GOSPODARSTVO 

Z 

Ekonomija & 
Finance 

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
ttp://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
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 DRUŽBENA ODGOVONOST, ZELENO PODJETNIŠTVO IN FINANCE V MODELIH IN PRISTOPIH »ZAHODNEGA« SVETA 

KONCEPTI, MODELI, DOBRE PRAKSE AVTORJI, VODILNI KJE POMEMBNA SPOROČILA, POUDARKI  

Koncept družbene odgovornosti (podjetij) 
 

 

Prof. Matjaž Mulej 
 

76. in 77. 
nadaljevanje    

Družbena odgovornost (DO) podjetij in organizacij kot 
odgovornost za vplive na družbo in okolje, je eno izmed 
ključnih orodij za dosego trajnostnega razvoja (mednarodni 
standard o DO ISO 26000, 2010). Sedem načel (vrednote) 
in sedem osrednjih tem (slika): vodenje/upravljanje 
organizacije, človekove pravice, delovne prakse, okolje, 
poštene poslovne prakse, vprašanja povezana s 
kupci/potrošniki, in vključenost v razvoj skupnosti/družb. 
Povezujeta jih dva povezovalna pojma: 'soodvisnost' 
(zavedanje o medsebojni odvisnosti) in 'celovit pristop'. 
Komunikacija EK o prenovljeni Strategiji za družbeno 
odgovornost podjetij (2011).  

IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti iz 
Maribora 

 78. 
nadaljevanje 

Prva slovenska nagrada za družbeno odgovornost HORUS 
(od 2004).  
Tradicionalne Mednarodne znanstvene konference o 
družbeni odgovornosti.  

Inštitut Ekvilib iz Ljubljane   78. 
nadaljevanje 

Vzpostavil Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. 

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj  78. 
nadaljevanje 

Slovenska veja UN Global Compact 

Koncept odrast (degrowth) 
(del gibanj nove ekonomije) 

V Sloveniji Focus, 
društvo za sonaraven 
razvoj 

78. 
nadaljevanje 

Trajnostna odrast se opredeljuje kot krčenje proizvodnje in 
potrošnje, ki poveča blagostanje človeka in izboljša 
ekološke pogoje ter enakost na planetu. 

Gibanja nove ekonomije  
 
 
 
 
Hazel Henderson 

79. 
nadaljevanje 

Namesto rasti, ki naj bo po »novi ekonomiji« osredotočen 
na potrebe, endogen (torej naj izhaja iz »srca« vsake 
družbe), samozadosten, ekološko zdrav in naj temelji na 
strukturnem preoblikovanju. Razvoj se šteje za integralni, 
kulturni proces, tako kot razvoj vsakega posameznika. 
Danes so ideološki odkloni neoklasične ekonomije in 
nerealnost mnogih nenatančnih ali zmotnih predpostavk, ki 
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so podlaga veljavnih učbenikov ekonomije, že bogato 
dokumentirani. Ekonomija vprašanja, ki so za javnost 
pomembna, predstavlja kot preveč "tehnična" in 
potemtakem javnosti ali celo zakonodajalcem 
nerazumljiva. Za ekonomiste ne veljajo enaka merila 
odgovornosti kot za druge poklice.    

Ekonomija ravnovesnega stanja 
(del gibanj nove ekonomije) 

Prof. Herman Daly 
CASSE, Center for 
the Advancement of 
the Steady State 
Economy 

79. 
nadaljevanje 
80. 
nadaljevanje 

Potrebujemo temeljite reforme upravljanja naravnih virov 
in uravnavanja neenakosti v družbi. Fizično rast v obliki vse 
obsežnejšega odvzema virov iz narave je treba ustaviti in se 
osredotočiti zgolj na razvoj, torej na enako količino vedno 
boljših in učinkovitejših izdelkov. To je pravzaprav definicija 
trajnostnega razvoja. 
Banke morajo imeti za kredite zagotovljeno 100-odstotno 
rezervo v depozitih. Čas je, da se finančne institucije 
osredotočijo na kakovost in ne na količino posojil ter si 
prizadevajo za stabilnost in ne za cikle razcveta in 
propadanja. 

Globalno podjetje Interface iz ZDA, vodilni 
proizvajalec do okolja odgovornih oblog 

  20 (60)83 
 21 (64) 
76. in 77. 
nadaljevanje    

Načrt »vzpenjanja na goro trajnosti« (»Climbing Mount 
Sustainability)«, ki si ga je zastavilo podjetje Interface, 
vključuje sedem ključnih področij (»front«) in na vsakem 
naj bi do leta 2020 napredovali do vrha. Teh sedem »front« 
so poimenovali: odpraviti odpadke in škodljive emisije, 
uporaba obnovljive energije, recikliranje v okviru zaprte 
zanke, učinkovit transport brez odpadkov in emisij, 
senzibilizirati deležnike, popolno preoblikovanje poslovanja 
(z upoštevanjem vseh, tudi zunanjih okoljskih stroškov). S 
senzibiliziranjem deležnikov želijo ustvariti kulturo, ki 
uporablja načela trajnostnega razvoja za izboljšanje 
življenja vseh deležnikov.   

Nizozemska Triodos Bank N.V., pionir v etičnem 
bančništvu  

  4 (8) 
76. in 77. 
nadaljevanje    

Financira podjetja in projekte, za katere oceni, da imajo 
dodano kulturno vrednost in koristijo tako ljudem kot 
okolju. Z drugimi trajnostnimi bankami je povezana v 

                                                           
83

 Puščica s številko označuje poglavje v Integralni seriji, številka v oklepaju pa stran v datoteki vseh objavljenih poglavij ( prvih 40 nadaljevanj).  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%201.%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
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Globalno zvezo za vrednotno bančništvo, ki razvija 
ekonomsko uspešne bančne alternative, ki se osredotočajo 
na potrebe družbe. Novejši poudarki: v trajnostni smeri se 
trudijo spremeniti celoten finančni sektor, postali so 
miselni vodja na ravni politik (doseči spremembe 
regulatornega okvira).   

Pipistrel, vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih 
motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim 
motorjem 

Ivo Boscarol 81., 82., 83. 
in 84. 
nadaljevanje 

Podjetje 2011 prejelo odlikovanje Republike Slovenije Zlati 
red za zasluge: tako za uveljavljanje zmagovite inovativne 
filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavilo med 
tehnološke velesile, kot za prispevek k razvoju okolju 
prijazne tehnologije. Podjetje in njegov direktor sta prejela 
vrsto najvišjih domačih in mednarodnih priznanj.  
»ECOlution« - filozofija ekološke neoporečnosti tako letal 
kot tudi celotne proizvodnje. Pionir tudi pri energetsko 
varčni in okolju prijazni zasnovi  stavb: raziskovalni center v 
Ajdovščini je zasnovan kot okolju prijazen, brez emisij ter 
tako energetsko zasnovan, da za svoje delovanje uporablja 
najmanjšo možno količino energije; objekt je energetsko 
povsem samozadosten (podroben opis: 83. nadaljevanje).  
Za uspeh tudi izjemno pomemben proces kontrole 
kvalitete.  
V 30 letih delovanja je Pipistrel postal vplivno, mednarodno 
priznano podjetje, katerega izdelki so postavili nove 
letalske standarde na svetovni ravni. V tem času je podjetje 
izdelalo že več kot 1700 različnih letal in motornih zmajev, 
med drugim več kot 800 letal iz družine Sinus/Virus in več 
kot 400 jadralnih letal s pomožnim pogonom, tako 
bencinskim kot električnim (družina Taurus-Apis). 
Zaposlenih imajo skoraj 150 ljudi, delo dajejo tudi številnim 
kooperantom. S trendom intenzivnih vlaganj v raziskave, 
visokotehnološko opremo in razvoj nadaljujejo, od leta 
2008 investirajo približno četrtino celotnega letnega 
prometa podjetja v raziskave in razvoj. 
Prebojni novejši projekti:  
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Partnerstvo z ameriškim Uberjem pri razvoju električnega 
letalnika z navpičnim vzletanjem in pristajanjem za namene 
prevozov v velemestih - VTOL (Vertical Take Off and 
Landing).  
Partnerstvo v projektu popolne elektrifikacije letalstva v 
notranjem prometu do leta 2040,  ki ga izvaja norveška 
vlada.  
Razvoj večje tipa 19-sedežnega električnega letala.  
Prodor v Indijo in na Kitajsko.  

Plastika Skaza, hitro rastoče družinsko podjetje iz 
Šaleške doline 

 76. in 77. 
nadaljevanje    

Izstopa po okoljski in družbeni odgovornosti: od certifikata 
»Družini prijazno podjetje« do izdelovanja »zelenih« 
izdelkov.   

Inštitut Metron, pionir v trajnostni mobilnosti Andrej Pečjak 10 (24) 
85. 
nadaljevanje 

Uspehi pri uvajanju solarne mobilnosti, med drugim: 
sodelovanje pri razvoju hibridne ladje Greenline, predelave 
bencinskih avtomobilov v električne – od Kitajske do 
Belgije, odmevni dosežki na relijih električnih vozil, 
svetovni rekordi - prevožena razdalja z enim polnjenjem 
(726 kilometrov leta 2014, naslednje leto 824 km). V 
zadnjih letih v okviru Inštituta Metron razvija 
revolucionaren model trajnostnega energetskega kroga: 
vozila postanejo del lokalnega mikro električnega omrežja 
za eno stavbo, več stavb ali celotno naselje. Elektrika za 
pogon vozil in ostala poraba v objektih je del leta povsem 
pokrita iz OVE (fotovoltaika, vetrnica), preostale mesece pa 
le delno, vendar tudi takrat le s porabo v času, ko ni konic 
(v času nočne oz. nižje tarife). To omogoča baterijski 
zalogovnik in povezava avtomobilov v sistem zalogovnikov 
električne energije. Model trajnostne mobilnosti kot del 
elektroenergetskega sistema pa bi, poleg finančnih 
prihrankov in drugih pozitivnih učinkov, z uporabo 
zalogovnikov prispeval celo k zmanjšanju obremenitev tega 
sistema ob konicah z največjo porabo. Uvedba te rešitve v 
vsa slovenska gospodinjstva bi lahko zmanjšala izpuste CO2 
v Sloveniji za več kot 20 %, okoljski odtis naše države pa za 
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5%. 

ZELENO PODJETNIŠTVO IN FINANCE V MODELIH IN PRISTOPIH DRUGIH INTEGRALNIH SVETOV 

Biodinamično podjetje – skupnost SEKEM v Egiptu 
 

Prof. Ibrahim 
Abouleish, dobitnik 
alternativne 
Nobelove nagrade 
(Right Livelihoold 
Award) 

 8 (str. 19) 
 30 (93) 
 40 (125) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biodinamični vrtovi »Narava nas uči«.   Dr. Maja Kolar  19 (56) 
 20 (58) 

NARAVA NAS UČI – Leader projekt: 
Sodelovanje z lokalnimi podjetji, turistično informacijski 
centri občin, Sonnentor Avstrija (prodaja zelišč) 
Sodelovanje z ekološkimi kmeti, zadruge, samooskrba 
Izdelava biodinamičnih preparatov 
Hranilnica semen – Inštitut Ekosemena 
Čebelarski center Lesce 

Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina 
– Solčavsko   

Marko Slapnik 
 

 9 (21) 
 17 (47) 
 32 (97) 
 

Dobaviteljske / proizvodne verige (les, volna, hrana…) 
Podjetništvo & zelena delovna mesta 

Občina Solčava, Center Rinka, Logarska dolina d.o.o. 
Evropski in državni razpisi 

Lokalni viri 

Na kulturi temelječe razvojno gospodarstvo: Srce 
Slovenije kot regionalni model 

Aleksandra Gradišek 
in razvojni tim Srca 
Slovenije  

42. nad. 
 
43. nad.    

Podjetništvo eden od treh temeljnih stebrov delovanja 
(poleg samooskrbe in turizma).  
Inovativni duh in usmerjenost k odgovornemu inoviranju, 
ki temelji na medsebojni povezanosti za dobro počutje ljudi 
in sočasno ohranja tradicije in naravne vire območja. 
Pozicioniranje s kakovostjo in odličnostjo v obrti. 
23 (nad)nacionalnih projektov iz 12 različnih programov, do 
leta 2015 skoraj 3 milijoni evrov. Sredstva EU, sodelujočih 
partnerjev, kombinacija javno-zasebnih partnerstev. Več 
kot 1,9 mio eur v okviru programa LEADER (pobuda EU za 

GOSPODARSKO 

ŽIVLJENJE  
Sodelovanje pri trajnostnih 

gospodarskih praksah preko Skupine 

podjetij Sekem / 
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podporo projektom razvoja podeželja, da se oživijo 
podeželska območja in ustvarijo delovna mesta). 

Vrtec Otona Župančiča: povezanost z naravo in 
dediščino domačega kraja 
 
 
 
 
 

  13 (35) 
 14 (38) 
 19 (54) 
 

DELOVATI 
Aktivno delovanje v skupnosti.  
Dodatna sredstva za dejavnosti: Evropski socialni 
sklad, Evropski kmetijski sklad (PRP – LAS), Programi VŽU, 
SKK, …;  v sodelovanju s starši – bazar, donacije, 
sponzorstva.  
 Vrtec v naravi in narava v vrtcu.      

Zadružno podjetje Mondragon iz Baskije v Španiji 
 
 
 

  7 (17) 
 18 (53) 
 

 

Domel iz Železnikov, visokotehnološko podjetje z 
notranjim lastništvom in upravljanjem zaposlenih 

  11 (28) 
 12 (31) 
 18 (51) 
 22 (67) 

 

 
 
  

Mednarodno prodorno  
visokotehnološko podjetje  

 
 

Večja snovna in energetska  
učinkovitost izdelkov 

Ponovna izgradnja 

sistemov & infrastrukture 

preko podjetja & ekonomije 
Ustanavljanje zadružnih organizacij 

Na novo definiranje financ: Caja Laboral kot 

omogčevalec 

Pravica do zaposlitve 
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OSEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 87. nadaljevanje              17. 7. 2018 

 
87. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj skozi »integralna očala« 
 
S pregledom konceptov, modelov in dobrih praks »zahodne« sfere smo v 86. nadaljevanju zaključili 
»potovanje« po integralnih svetovih, s poudarkom na trajnostnem razvoju in zelenem gospodarstvu. Nujnost 
integralnega pristopa izhaja iz zavedanja o kompleksnosti izzivov, s katerimi se srečujemo v današnjem 
globaliziranem svetu.84 Tak pristop je nujen tudi za usklajeno doseganje 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev 
trajnostnega razvoja iz Agende 2030. Ob tem prepoznavamo prehod v zeleno gospodarstvo kot nepogrešljiv 
del trajnostnega odgovora na globalne izzive85. Ustrezno podlago in okvir za pridobivanje kompetenc, 
potrebnih za uspešno delo v zelenem gospodarstvu in za soočanje s prepletenimi globalnimi izzivi, najdemo v 
konceptu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR), kot se je razvila od začetka tega stoletja dalje. 
 
Globalno spodbudo za uvajanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je pomenilo UNESCO-vo 
Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2005-2014), izhajajoče iz Agende 21 OZN (1992) ter 
iz drugih dokumentov Združenih narodov, ki kot ključno za trajnostni razvoj izpostavljajo prav izobraževanje. 
Za Evropo so bila usmeritve Desetletja podrobneje opredeljene v Strategiji vzgoje in izobraževanja za 
trajnostni razvoj UNECE86, ki je bila sprejeta na srečanju na visoki ravni ministrov za izobraževanje in okolje v 
Vilni marca 2005. V skladu s Strategijo VITR UNECE je slovensko ministrstvo, pristojno za izobraževanje, leta 
2007 sprejelo Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do 
douniverzitetnega izobraževanja87, ki so bile namenjene vpeljavi vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj 
v šolski sistem Republike Slovenije. Ko je poudarjeno v tem dokumentu, pri VITR ne gre le za dodatek k 
sedanjemu splošnemu izobraževanju, niti ni cilj zgolj in samo varovanje narave, ampak gre za obsežen, 
celovit, skladen pedagoški proces, ki vključuje odnos med človekom in naravo ter odnose med ljudmi, vodi 
do razumevanja vsestranske zveze med naravnim, gospodarskim, družbenim in političnim sistemom ter 
soodvisnosti ljudi, ki živijo v različnih delih sveta; skuša dejavno in tvorno reševati sedanja in prihodnja 
okoljska in družbena vprašanja. 
 
Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE med ključnimi načeli navaja, da se VITR še 
vedno razvija kot širok in vseobsegajoč koncept, ki vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in 
družbena vprašanja. Vendar pa so tudi kulturni vidiki posebej izpostavljeni. Strategija spodbuja k uporabi 
integrativnega pristopa pri nadgrajevanju okoljske vzgoje, torej napredujočega vključevanja širokega nabora 
razvojnih tem. Za obravnavanje tako pestrih tem, kot jih mora vključevati VITR, je nujen holističen pristop.  
 
V nadaljevanju izpostavljamo tista načela vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj iz strategije UNECE, ki 
so z vidika prehoda Slovenije v trajnostno družbo še posebej relevantna, s tem da jih gledamo tudi skozi 
»integralna očala« - in zato na prvo mesto postavimo etično razsežnost:  

 Obravnavanje etične razsežnosti, vključno z vprašanji enakopravnosti, solidarnosti in medsebojne 
odvisnosti med pripadniki ene generacije in med različnimi generacijami ter odnosov med ljudmi in 
naravo ter med bogatimi in revnimi, je središčno vprašanje trajnostnega razvoja in je zato odločilno 

                                                           
84

 O tem smo pisali v prvih nadaljevanjih Integralne serije. 
85

 Pregled prispevkov na to temo v okviru Integralne serije najde bralec v 74. nadaljevanju. 
86

 UNECE: UN, Economic Commission for Europe. 2005. UNECE STRATEGY FOR EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT adopted at the High-level meeting of Environment and Education Ministries, Vilnius, 17-18 March 2005. 
Uradno besedilo v angleščini in neuradni prevod v slovenščino dostopna prek: http://www.unece.org/?id=24444. 
 V Ekonomsko komisijo ZN za Evropo so vključene Evropa, Severna Amerika in del Srednje in Zahodne Azije (UNECE 
regija). 
87

 Dostopne preko naslova Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://www.unece.org/?id=24444
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiQ7Pz-naTcAhXCFZoKHe_sAhsQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploads%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2Ftrajnostni_razvoj%2Ftrajnostni_smernice_VITR.doc&usg=AOvVaw2Zn3PJFPwnD8nE50KIgTzG
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za VITR. Odgovornost je neločljivo povezana z etiko (je njen inherentni del) in  je povsem praktično 
vprašanje za VITR.  

 VITR bi moralo krepiti spoštovanje in razumevanje različnih kultur ter privzemati njihove prispevke, 
ustrezno vključevati avtohtone prebivalce in ohranjati tradicionalno znanje.  

 Učence na vseh stopnjah bi bilo treba spodbujati k uporabi sistemskega88, kritičnega in 
ustvarjalnega mišljenja in razmišljanja v lokalnih in svetovnih okvirih; to je temeljni pogoj za 
delovanje za trajnostni razvoj. 

 Na razvoj trajnostne družbe je treba gledati kot na proces nenehnega učenja. Zato je tudi VITR 
vseživljenjski proces, z dvema glavnima področjema dejavnosti: (a) izpopolnjevanje znanja in veščin 
in (b) zagotavljanje nove usposobljenosti, potrebne v različnih poklicih in različnih situacijah. Prežeti 
bi moral učne programe na vseh ravneh, vključno s poklicnim izobraževanjem, usposabljanjem 
izobraževalcev ter stalnim izpopolnjevanjem strokovnjakov (zlasti pri načrtovanju in upravljanju) in 
tistih, ki odločajo. Zavedati se je potrebno, da delavci v vseh sektorjih lahko prispevajo k trajnosti na 
nacionalni, regionalni in globalni ravni. Visoko šolstvo pa bi moralo pomembno prispevati k VITR z 
razvijanjem ustreznega znanja in usposobljenosti.  

 Formalno VITR bi morale prežemati izkušnje iz življenja in dela zunaj učilnice. Izobraževalci89, 
vključeni v VITR, imajo pomembno vlogo pri olajševanju tega procesa ter pri spodbujanju dialoga 
med učenci, dijaki in študenti ter oblastjo in civilno družbo. VITR tako za izobraževanje predstavlja 
priložnost, preseči svojo ločenost od družbe.  

 Ker VITR vključuje pobude za razvoj kulture medsebojnega spoštovanja pri sporazumevanju in 
sprejemanju odločitev ter žarišče preusmerja od enostavnega prenašanja informacij k omogočanju 
sodelovalnega učenja, daje pomemben prispevek k interaktivnemu in integriranemu oblikovanju 
politik ter odločanju. Za VITR sta potrebna sodelovanje in partnerstvo velikega števila interesnih 
skupin.  
 

Izhajajoč iz ciljev in načel strategija v nadaljevanju podrobneje obravnava, kakšne posledice ima za 
izobraževanje, in razčlenjuje okvir za izvajanje. V našem prispevku pa smo z uporabo znanja o integralnem 
pristopu90 elemente VITR povezali v celosten model, ki ga predstavljamo na spodnji sliki.  
 

                                                           
88

 Sistemsko mišljenje je mogoče opredeliti kot način reševanja problemov, pri katerem »probleme« vidimo kot dele 
celovitega sistema, namesto da bi obravnavali posamezne dele, rezultate ali dogodke in potencialno prispevali k 
nenamernim posledicam. Sistemsko mišljenje ni en sam način mišljenja, ampak sklop navad in praks v širšem okviru, ki 
temelji na prepričanju, da je sestavne dele sistema mogoče najbolje razumeti znotraj konteksta odnosov med njimi in z 
drugimi sistemi, bolje kot v izolaciji. Sistemsko mišljenje se osredotoča bolj na krožne kot na linearne vzročno-
posledične zveze. (povzeto po: Wikipeda, Sytems Thinking http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking, 10. 12. 2011) 
89 

Izobraževalci so učitelji, predavatelji, vodje usposabljanja in vsi drugi strokovnjaki z izobraževalnimi nalogami  ter 
prostovoljni vodje izobraževanja. 
90

 V skladu z osnovami, vpeljanimi v 15. – 16. ter 22. – 24. nadaljevanju Integralne serije. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_thinking
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Slika: Integralni model vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (po UNECE strategiji VITR, 2005) 

 
Z integralno obravnavo vzgoje in izobraževanja bomo nadaljevanju tudi v naslednjem prispevku.  

 
Dr. Darja Piciga  

 

 

OSEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 88. nadaljevanje              18. 7. 2018 

 
88. Pomen VITR za prehod v zeleno gospodarstvo  
 

»Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije 
in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam – ali pa ne bo pripadal nikomur.« 
 

                       Iz  listine Združenih narodov Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj 2005―2014 
 
Trajnostnega razvoja ni mogoče udejanjati zgolj s političnimi dogovori, finančnimi spodbudami in 
tehnološkimi rešitvami - trajnostni razvoj zahteva spremembe v načinih razmišljanja in delovanja. Pri 
doseganju teh sprememb ima vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) ključno vlogo. Zato je VITR 
integriran v številne globalne okvire in konvencije, ki se nanašajo na ključna področja trajnostnega razvoja, 
kot so 6. člen Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC), 13. člen Konvencije o biološki 
raznovrstnosti (CBD), program trajnostnih življenjskih stilov in izobraževanja v 10-letnem okviru programov 
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za trajnostno potrošnjo in proizvodnjo 2012 – 2021. Kot smo predstavili v 87. nadaljevanju, pa je bilo pri 
uveljavitvi VITR odločilno Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (2005-2014), ki je potekalo 
pod okriljem UNESCO. V evropskih državah je izvajanje Desetletja VITR usmerjala Strategija za VITR UNECE iz 
leta 2005, dve leti kasneje smo podoben dokument (smernice VITR) dobili tudi v Sloveniji. Kljub temu, da je 
bilo veliko narejenega, pa je kritičen pregled pokazal, da priporočila smernic niso bila upoštevana v zadostni 
meri91. V prejšnjem nadaljevanju smo tudi pokazali, kakšno dodano vrednost s strukturiranjem in 
povezovanjem ciljev in načel prispeva integralni pogled na VITR.  
 
Bogastvo VITR, ki pokriva številna področja, lahko bralec odkrije preko citiranih pa tudi drugih virov, ki jih v 
svetu ne manjka92. Tokrat pa nas zanima vloga VITR pri prehodu v zeleno gospodarstvo, pri čemer se bomo 
oprli na ugotovitve strokovnjakov UNECE (Ekonomske komisije ZN za Evropo) iz leta 2011. Delovno gradivo93 
ugotavlja, da »ozelenitev« gospodarstva zahteva preobrat v ekonomskem mišljenju (in s tem preusmeritev 
javnih in zasebnih vlaganj), kar vključuje družbeno-ekonomsko soglasje o pomenu trajnostne rabe 
naravnega, človeškega in gospodarskega kapitala ter spodbujanje trajnostne potrošnje in zelenih znanj in 
spretnosti. Stanje duha pri ključnih oblikovalcih gospodarskega sistema je pomemben dejavnik, ki vpliva na 
njihovo odločanje o investicijah, potrošnji in proizvodnji. Prav tako so stališča in vrednote še kako pomembni 
pri zagotavljanju nujne podpore prebivalstva za zahtevno gospodarsko prestrukturiranje. 
 
Kot poudarja delovno gradivo UNECE, je vzgoja in izobraževanje pomembno medsektorsko področje v 
kombinaciji politik za prehod v zeleno gospodarstvo. Sprememb v mišljenju ne bo mogoče spodbuditi in 
olajšati zgolj s prenašanjem znanja o trajnostnem razvoju ali samo s finančnimi spodbudami in predpisi. Zato 
koncept VITR predstavlja edinstven in dragocen pristop za ozelenitev gospodarstva, saj je že načrtovan na 
način, da spodbuja razvoj vrednot in usmerja k ponovnemu preverjanju obstoječih vrednot in stališč. Pogoj 
za preobrat v ekonomskem mišljenju je prav učenje o konceptu trajnostnega razvoja in razumevanje le-tega, 
pa tudi povezav med mnogotero, večplastno globalno krizo in netrajnostnim gospodarskim delovanjem. VITR 
„opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in spretnostmi ter drugimi kompetencami, ki so nujni za udejanjanje 
koncepta zelenega gospodarstva.  
 
Med številnimi izzivi za vzgojo in izobraževanje se poudarja predvsem:  
- potrebi po zelenih znanjih in spretnostih ter povečanju ozaveščenosti,  
- pomembni nalogi spodbujati sodelovanje javnosti in trajnostno potrošnjo94.  

                                                           
91

 Prim.:  
-  MOP - Ministrstvo za okolje in prostor. Dodatne strokovne podlage za Nacionalni program varstva okolja 2030 k 
poglavjema 6.5. Raziskave, razvoj in inovacije za varstvo okolja 6.3. Vzgoja in izobraževanje za varstvo okolja. 
Dostopno prek: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/npvo_2030_strokovne_podla 
ge_vzgoja_izobrazevanje.docx (10. 10. 2017). 
- Posebna številka revije Vzgoja in izobraževanje, z gostujočo urednico ddr. Barico Marentič Požarnik, 2014, 45 (4).  
 

92
 Seveda je vredno pregledati tudi spletno stran UNESCO: https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-

development. Naštejmo še teme, ki jih glede na UNECE strategijo vključuje VITR: državljanstvo, mir, etika, odgovornost 
v krajevnem in mednarodnem kontekstu, demokracija, pravičnost, varnost, človekove pravice, zmanjšanje revščine, 
zdravje, enakost spolov, kulturna raznovrstnost, razvoj podeželja in mest, gospodarstvo, proizvodni in potrošniški 
vzorci, skupna odgovornost, varstvo okolja, upravljanje naravnih virov ter biotska in pokrajinska raznovrstnost.  
 

93
 UNECE. 2011. Discussion paper on the role of education for sustainable development in shifting to a green economy. 

Note by the Secretariat. Economic Commission for Europe. Committee on Environmental Policy. UNECE Steering 
Committee on Education for Sustainable Development. Sixth meeting. Geneva, 7 and 8 April 2011. 7 strani. Dostopno 
prek:   
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/6thMeetSC/Informal%20Documents/Paper%20No.%205%20Backgroun
d%20Paper%20Panel%20Discussion.pdf (11.5.2014). 
 

94
 Koncepta trajnostne potrošnje in proizvodnje sta tesno povezana z novejšim konceptom krožnega gospodarstva: 

pomenita učinkovitejšo rabo naravnih virov in energije ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih vplivov na 
okolje. Gre za to, da izdelke in storitve proizvajamo in uporabljamo na način, ki je okolju najmanj škodljiv. Namen je 
zadostiti temeljnim potrebam po izdelkih in storitvah ter dosegati boljšo kakovost življenja in zagotavljati zadostne vire 
za prihodnje rodove. Trajnostna proizvodnja se osredotoča na zmanjševanje okoljskih vplivov proizvodnih procesov in 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2087.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/npvo_2030_strokovne_podlage_vzgoja_izobrazevanje.docx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/npvo_2030_strokovne_podlage_vzgoja_izobrazevanje.docx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/npvo_2030_strokovne_podla%20ge_vzgoja_izobrazevanje.docx
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/npvo_2030_strokovne_podla%20ge_vzgoja_izobrazevanje.docx
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/6thMeetSC/Informal%20Documents/Paper%20No.%205%20Background%20Paper%20Panel%20Discussion.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/6thMeetSC/Informal%20Documents/Paper%20No.%205%20Background%20Paper%20Panel%20Discussion.pdf
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Ti štirje ključni izzivi so v svojem bistvu povezani s stališči do trajnostnega razvoja. 
 
Gradivo UNECE v nadaljevanju opozarja na nacionalna poročila o izvajanju VITR v letih 2007 in 2010 (I. in II. 
faza implementacije UNECE strategije o VITR), ki so pokazala, da se, za razliko od širokega koncepta VITR, 
sama implementacija koncepta v UNECE regiji osredotoča bolj na okoljski steber. Najmanj pozornosti se 
namenja gospodarski komponenti, zelo malo, in to samo na višjih stopnjah zahtevnosti, pa tudi temam 
družbene odgovornosti podjetij in razvoju mest in podeželja. Zato je nujen holistični pristop k izvajanju. 
Pomemben korak k obravnavi ekonomskega stebra je sistematično vključevanje tem trajnostne proizvodnje 
in potrošnje. 
 
Ugotovitve iz delovnega gradiva UNECE so shematično povzete na spodnji sliki.  
 

ZELENO GOSPODARSTVO (UNEP) 
VITR – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA 

TRAJNOSTNI RAZVOJ (UNESCO) 

IZBOLJŠANA BLAGINJA LJUDI IN DRUŽBENA 
ENAKOST. 

 

ZMANJŠANA OKOLJSKA TVEGANJA IN EKOLOŠKE 
IZGUBE. 

Rast prihodka in zaposlenosti. 
 
 

Javna in zasebna vlaganja, ki: 
 zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in 

onesnaževanje,  
 povečujejo učinkovito rabo virov 

(energetsko,  snovno učinkovitost, …)  
 preprečujejo izgube biotske raznovrstnosti 

in ekosistemskih storitev      
 
 
 
  
              

Preobrat v ekonomskem mišljenju, stališča do TR 
(družbeno-ekonomsko soglasje: trajnostna raba 

ekonomskega + družbenega + okoljskega kapitala) 

UNECE, 2011:  
VITR „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in 
spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za 
UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva.  
 

Povezava med multiplimi 
globalnimi krizami in 
netrajnostnimi 
gospodarskimi 
aktivnostmi 

 
Premik v 
ekonomskem 
mišljenju 

 
KLJUČNE TEME:  

 Spodbujanje trajnostne potrošnje 
 Usvajanje zelenih znanj in spretnosti 
 Povečanje ozaveščenosti in 
 sodelovanja javnosti 

     
 ! Najmanj pozornosti se namenja gospodarski 
komponenti !  
 

 
Slika: Povezava med zelenim gospodarstvom in VITR (po delovnem gradivu UNECE) 

 
Desetletje VITR in UNECE Strategija VITR sta brez dvoma prispevala k uveljavitvi vzgoje in izobraževanja za 
trajnostni razvoj na ravni politik, med številnimi deležniki (in tudi k njihovemu povezovanju) ter v 
dokumentih, virih in praksi vzgoje in izobraževanja, vendar imajo te aktivnosti preskromne časovne okvire in 
finančne vire, so premalo povezane in niso v zadostni meri  Integrirane v prevladujoče (mainstream) 
programe (agende) izobraževanja in trajnostnega razvoja.  
 

                                                                                                                                                                                                   
oblikovanje boljših izdelkov. Trajnostna potrošnja pa zadeva življenjski slog, nakupovalne navade ter način uporabe in 
odlaganja izdelkov in storitev: teži k bolj odgovornemu potrošniškemu ravnanju in spodbuja k celovitemu premisleku o 
življenjskem krogu (ciklu) določenega izdelka. Trajnostna potrošnja in proizvodnja povečujeta potencial podjetij za 
preoblikovanje okoljskih izzivov v gospodarske priložnosti ter prinašata prednosti tudi potrošnikom.   

ZELENA  

DELOVNA  

MESTA 
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Glede na ugotovljene pomanjkljivosti pri uvajanju VITR lahko sklepamo, da bi k njihovi odpravi prispeval tudi 
konceptualni okvir integralnih svetov – pristop, ki postavlja vrednote z družbeno odgovornostjo v središče 
razvojnega modela in povezuje tako različne sfere človekovega delovanja, mišljenja in bivanja (pri čemer 
vsaka sfera gradi na predhodnih) kot perspektive različnih kultur (s tem da ima temelje v skupnosti in njej 
lastni kulturi). Več o tem pri predstavitvi praktičnih primerov integralne vzgoje in izobraževanja v prihodnjih 
prispevkih oziroma pri priklicu že obravnavanih dobrih praks.  
 
Za zaključek se ozrimo na novejše ključne mednarodne dokumente, kot so: 

 Globalni akcijski program vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj – GAP (UNESCO, 2013), ki je 
zasnovan kot nadgradnja Desetletja VITR, in Kažipot za njegovo implementacijo (UNESCO, 2014)95,  

 Dokumenti 8. ministrske konference „Okolje za Evropo” v Batumiju, Gruzija iz junija 2016 (zlasti 
ministrska izjava in okvir za prihodnjo implementacijo UNECE Strategije VITR)96, ki so usklajeni z GAP, 

 Vodnik Učni cilje vzgoje in izobraževanja za cilje trajnostnega razvoja (UNESCO, 2017)97.  
 
Navedeni dokumenti še posebej naslavljajo slabosti, ki so bile (tako v svetu kot v Sloveniji) ugotovljene pri 
izvajanju Desetletja VITR, in povezujejo VITR z vsemi cilji trajnostnega razvoja iz Agende 2030. GAP, ki ga 
lahko štejemo za osnovni dokument sedanjega obdobja, med drugim podpira tudi prehod v zeleno 
gospodarstvo. Kot učni izide določa spodbujanje učenja in razvijanje ključnih kompetenc, kot so kritično in 
sistemsko mišljenje, sodelovalno odločanje, ter prevzemanje odgovornosti za sedanjo in prihodnje 
generacije. VITR naj prispeva k preobrazbi družbe, torej je njegov cilj »opolnomočenje učečih se katerekoli 
starosti, v katerikoli učni situaciji, da transformirajo sebe in družbo, v kateri živijo«. Ta cilj vključuje:  

 

• Omogočiti prehod v bolj zelena gospodarstva in družbe:  
– Opremiti učeče se s spretnostmi za zelena delovna mesta. 
– Motivirati ljudi, da prevzamejo trajnostne življenjske stile.  

 

• Opolnomočiti ljudi, da so “globalni državljani”, ki se angažirajo in prevzamejo aktivne vloge, tako lokalno  
kot globalno, za soočanje z globalnimi izzivi in za njihovo razreševanje, in v končni fazi postanejo tisti, ki 
proaktivno prispevajo k ustvarjanju bolj pravičnega, mirnega, strpnega, vključujočega, varnega in 
trajnostnega sveta. 

 
Dr. Darja Piciga  

 

 
OSEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 89. nadaljevanje              19. 7. 2018 

 
89. Integralni pristop VITR v šolski praksi: Biotehniški center Naklo   

 
V zadnjih dveh nadaljevanjih98 smo skozi »integralna očala« pogledali na vzgojo in izobraževanje za trajnostni 
razvoj (VITR), ki se v prvih dveh desetletjih 21. stoletja čedalje bolj uveljavlja. Pokazali smo tudi na 

                                                           
95

 »UNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development«, ki 
v prilogi vključuje tudi »Global Action Programme on Education for Sustainable Development as follow-up to the 
United Nations Decade of Education for Sustainable Development after 2014« (Endorsed by UNESCO Member States 
through the adoption of 37 C/Resolution 12), je dostopen prek:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf.  
96

 Dokumenti so dostopni prek:  
 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.11.e.pdf. 
97

 Vodnik je dostopen prek:  http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf. 
98

 87. nadaljevanje, 88. nadaljevanje. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2016/ece/ece.batumi.conf.2016.11.e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2087.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2088.%20nadaljevanje.pdf
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pomembno vlogo VITR pri ozelenitvi gospodarstev, zlasti s spreminjanjem stališč in uveljavitvijo trajnostne 
potrošnje in proizvodnje. Po pregledu koncepta VITR in dokumentov, ki ga podpirajo, je čas, da si integralni 
pristop VITR približamo tudi preko praktičnih primerov. Nekaj smo jih že spoznali in se bomo v prihodnjih 
prispevkih še vrnili k njim99. Tokrat pa bomo obiskali Biotehniški center Naklo, ki je imel eno ključnih vlog pri 
vzpostavitvi modela Integralne zelene Slovenije v letih 2013 in 2014. Dr. Liliana Vižintin, raziskovalka in 
predavateljica na tem centru, se je še posebej poglobila v integralni konceptualni okvir in ga ustvarjalno 
uporabila pri svojem delu na področju trajnostnega razvoja. Prisluhnimo ji!  
 

Dr. Darja Piciga 
 
Uvod 
 
Vsakodnevno se srečujemo z novimi izzivi, tehnološkimi, gospodarskimi in družbenimi spremembami ter vse 
bolj degradiranim okoljem, kar zahteva naše hitro ukrepanje. Šolski prostor je mesto, kjer se ustvarja znanje, 
kompetence in odnos novih generacij do okolja, vseh živih bitij na planetu in človeške skupnosti. Zato je 
pomembno, da se šolski sistem prilagaja novim družbenim, gospodarskim in okoljskim trendom ter se 
izoblikuje celostni odgovor na sodobne izzive. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) lahko veliko 
doprinese k oblikovanju globalne skupnostne zavesti, ki bo človeštvo pripeljala do vzdržnega in trajnostnega 
obstoja na tem planetu.  
 
Namen prispevka je spodbuditi učitelje k uporabi integralnih modelov VITR v vzgojno izobraževalnih zavodih 
(VIZ) kot uporabno orodje za prilagajanje šolskega sistema celostnim pristopom pri obravnavi  novih 
družbenih, gospodarskih in okoljskih aspektov sodobnega časa. Zato predstavljamo primere dobrih praks, 
tako želimo motivirati učitelje k uporabi teh primerov za implementacijo integralnih pristopov VITR na vseh 
ravneh izobraževanja. 
 
Integral modeli za »ozelenitev« šole 
 
Na Biotehniškem centru Naklo pripravljamo strategijo družbene odgovornosti, saj se zavedamo odgovornosti 
zavoda za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo ter okolje. Menimo, da moramo s preglednim 
etičnim ravnanjem prispevati k trajnostnemu razvoju in kakovostnemu izobraževanju. Upoštevati moramo 
pričakovanja deležnikov in delovati v skladu z veljavno zakonodajo ter mednarodnimi normami delovanja. 
Pomembno je, da vključujemo družbeno odgovornost v vse vidike izobraževanja in organizacije zavoda ter v 
odnose z deležniki. Kot nadgradnjo strategije družbene odgovornosti smo zato načrtovali celosti pristop VITR 
v obliki integralnega modela (slika 1). V središču modela smo umestili etično jedro, ki zajema vrednote in 
družbeno odgovornost Centra. Etično jedro podpirajo sledeči stebri:  
 

a) izboljšanje razumevanja in zavedanja, da je razvoj človeške skupnosti odvisen od naravnih virov, ki jih 
lahko uporabljamo samo v mejah zmogljivosti planeta (»ozelenitev odnosov med naravo in človeško 
skupnostjo«),  
 
 

b) izboljšanje vključevanja deležnikov v vse vidike delovanja Centra ter ozaveščanje le-teh o trajnostnem 
razvoju in družbeni odgovornosti (»ozelenitev zavesti vseh deležnikov in izboljšanje sodelovanja«),  
 

c) celostno vključevanje vsebin in metodologije VITR v vse izobraževalne programe in kurikule, povezovanje 
raziskovanja in projektnega dela z izobraževanjem in ozaveščanjem (»ozelenitev kurikulov, raziskovanja in 
projektov«),  
 

d) zmanjševanje okoljskega odtisa centra, trajnostno ravnanje z odpadki, varčevanje v vodo, energijo in 
ostalimi viri, energetska sanacija stavb, prehod v obnovljive vire energije (»ozelenitev infrastrukture in 
dejavnosti«).  
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 V Sloveniji so to zlasti biodinamični vrtovi »Narava nas uči« (19. in 20. nadaljevanje) in Vrtec Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica (13., 14. in 19. nadaljevanje).  
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Slika 1: Celostni pristop ozelenitve VIZ in vključevanja načel VITR Biotehniškega centra Naklo. 
 

Namen modela je njegova implementacija v vseh vidikih delovanja VIZ (izobraževanja, projekti, proizvodnja 
in trženje ekoloških izdelkov) in v odnosih z vsemi deležniki, kot so na primer dobavitelji, stranke, zaposleni, 
dijaki, študenti, financerji, projektni partnerji in ostali. Posebno se posvečamo praktičnemu izobraževanju 
dijakov in študentov ter tudi v sklopu le-tega ugotavljamo, ali je prišlo do premika vrednot in stališč vseh 
udeležencev (vključno z delodajalci) v smeri bolj trajnostnega delovanja in večje skrbi za varovanje okolja in 
ohranjanje narave. Napredek pri uresničevanju ciljev spremljamo preko kazalnikov družbene odgovornosti in 
o tem poročamo v trajnostnem poročilu.  
 
Implementacija integralnega pristopa VITR v sklopu šolskega projekta 
 
Na Biotehniškem centru Naklo se izvajajo številni nacionalni in mednarodni projekti, ki vključujejo celostni 
pristop100.  
 
Posebnost projekta Life from soil (kratica LFS, program 
Erasmus +, Strateška partnerstva na področju 
izobraževanja odraslih, 2015-2017) je obravnava tal na 
osnovi integralnega in interdisciplinarnega pristopa. Rdeča 
nit projekta so trajnostne dejavnosti, ki jih človek izvaja v 
povezavi s tlemi v terapevtske, izobraževalne, 
gospodarske, kmetijske in druge namene. Vse opisane 
dejavnosti so koristne za človeka in za ohranjanje 
kakovosti tal. 

 

Logotip projekta Life from soil 
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 Pregled aktualnih projektov je dosegljiv na spletni strani www.bc-naklo.si/projekti/. 

http://www.bc-naklo.si/projekti/
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V vsebinah projekta se uravnovešeno vključujejo okoljski, gospodarski in družbeni vidiki, ki ustvarjajo celostni 
pogled na to problematiko. Poudarjene so predvsem ekosistemske storitve in soodvisnost med blagostanjem 
človeka in funkcijami tal. Vse dejavnosti, ki jih obravnavamo v sklopu projekta, s svojo okoljsko ali družbeno 
dimenzijo presegajo dobičkonosne motive in so še posebej načrtovane v podporo ranljivim skupinam, 
podeželskim skupnostim, inovativnemu in etičnemu podjetništvu in kmetijstvu, ohranjanju biotske in 
krajinske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev (Vižintin, 2016).  
 
Tla so kompleksen in dinamičen naravni vir, sestavljen iz mineralnih delcev, vode, zraka, živih organizmov in 
njihove odmrle biomase. Ker je proces nastajanja in obnavljanja tal zelo dolgotrajen, so tla neobnovljiv 
naravni vir. Tla so bistvenega pomena za proizvodnjo hrane, nastajanje biomase in črpanje surovin, kroženje 
snovi in energije, kar je esencialno za delovanje ekosistemov in obstoj vsega živega na našem planetu. Od 
samega nastanka človeške vrste in vse do danes so tla ljudem omogočala preživetje in družbeno-ekonomski 
razvoj, so temelj vseh človeških dejavnosti, naravne in kulturne krajine in zakladnica dediščine. Tla 
shranjujejo, filtrirajo in preoblikujejo mnoge snovi. Sodelujejo na primer pri kroženju vode in hranljivih snovi, 
vežejo in shranjujejo ogljik in imajo samočistilno sposobnost. Zato s svojimi funkcijami blažijo tudi negativne 
vplive človeka na ekosisteme. Te funkcije tal moramo ohranjati in varovati preko trajnostnega upravljanja s 
tem neprecenljivim virom. 
 
Da bi bolje razumeli in predvsem cenili globalni pomen tal, je Generalna skupščina Združenih narodov 
razglasila leto 2015 za Mednarodno leto tal in hkrati tudi proglasila 5. december za Svetovni dan tal. Namen 
Mednarodnega leta tal je ozaveščanje in poziv k bolj skrbnemu, trajnostnemu ravnanju s tlemi, saj je 
degradacija tal danes zelo resna težava, s katero se moramo soočati.101 
 
Mednarodno partnerstvo projekta Life from soil je združevalo devet partnerjev iz različnih evropskih držav. 
Vse partnerske organizacije so bile izobraževalne ali nevladne organizacije, ki so se kot primarna dejavnost 
ukvarjale s formalnim in/ali neformalnim izobraževanjem na področju trajnostnega razvoja, kmetijstva, 
hortikulture in naravovarstva. Partnerske organizacije so v sklopu projekta uporabile inovativne pristope, ki 
temeljijo na celostnem pristopu VITR. Posebno pozornost smo v projektu namenili aktivnim učnim pristopom 
in motiviranju udeležencev z uporabo na novo nastalega vodnika dobrih praks.   
 
Celostni trajnostni pristop projekta (slika 2) je slonel na štirih stebrih, ki smo jih identificirali glede na vsebine 
projekta:  
 
a) trajnostne podeželske skupnosti in ekovasi (vse dejavnosti, ki vodijo k nastajanju ekoloških skupnosti, kjer 
se posamezniki bolje povežejo z naravnim okoljem ter razumejo soodvisnost človeka in narave),  
 
b) socialno kmetijstvo in hortikulturna terapija (vse dejavnosti, ki so namenjene predvsem skrbi za sočloveka, 
saj je delo v naravi lahko tudi terapija, ki »ozdravi« telo in dušo človeka, ga socializira, mu vrne upanje v 
življenje in zaupanje vase in v ostale),  
 
c) trajnostno upravljanje s podeželjem in krajino (vključili smo vse dejavnosti, kjer se povezuje vseživljenjsko 
izobraževanje in raziskovanje po načelih VITR z namenom, da se ozaveščajo in okrepijo ruralne skupnosti),  
 
d) odgovorno in inovativno podjetništvo na podeželju (to so dejavnosti usmerjene v iskanje finančnih podpor 
in priložnosti za ustvarjalno družbeno odgovorno podjetništvo ter etično kmetijstvo, ki spoštuje okolje in 
skupnost). 
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 Več informacij na spletni strani http://www.fao.org/soils-2015/en/. 

http://www.fao.org/soils-2015/en/
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Slika 2: Integralni trajnostni metodološki pristop, ki smo ga razvili za projekt Life from soil. 
 
Projekti se običajno členijo v delovne sklope, ki so v našem projektu zajemali sledeče korake: a) mreženje 
med partnerji in identifikacija pomembnih stičnih točk in povezav s temami projekta, b) iskanje inspiracije 
(analiza primerov dobrih praks v različnih državah in usposabljanje učiteljev iz partnerskih držav o dobrih 
praksah v drugih državah), c) uporaba pridobljenega znanja (izdelava metodologije, didaktičnih smernic, 
učnih pripomočkov in izvedba poskusnih usposabljanj), d) promocija in zbiranje zamisli udeležencev o novih 
podjetniških zamisli in življenjskih poti, ki temeljijo na načelih trajnosti in družbene odgovornosti, e) 
evalvacija doseženih ciljev projekta.  
 
Pomembni rezultati projekta Life from soil so bili: 

− Priprava vodnika dobrih praks, kjer so le-te razdeljene v sledeče kategorije: 
 socialna in hortikulturna terapija 
 okolju prijazne kmetijske ali podeželske pobude  
 skupnostni projekti (na primer skupnostno podprto kmetijstvo) in ekološka naselja  
 trajnostno kmetijstvo 
 izobraževanje in usposabljanje na področju trajnostnega razvoja  
 razvoj podjetnosti na osnovi vrednot, kot sta skrb za sočloveka in za okolje. 

− Usposabljanje učiteljev (usposabljanja smo izvedli v Sloveniji, Italiji, Španiji, Angliji, Romuniji); 
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− izdelava e-gradiv: metodologije, didaktičnih smernic, učnih pripomočkov …; 
− poskusno izvajanje nekaterih modulov (module smo preizkusili na Slovaškem, Češkem in 

Madžarskem); 
− organizacija treh diseminacijskih dogodkov s predavanji in delavnicami za širšo javnost, in sicer na 

Madžarskem, Slovaškem in v Angliji. 
Vsa gradiva so prosto dostopna in objavljena na spletni strani projekta http://life-from-soil.sosna.sk/?lang=sl. 
Vabljeni k prebiranju in ustvarjalni uporabi! 

 
Dr. Liliana Vižintin 

 
Vir: 
 
VIŽINTIN, Liliana. Izpostavljanje povezanosti med ohranjanjem tal in trajnostnimi skupnostmi v okoljski vzgoji = Spotlight 
on sustainable community and soil conservation linkages in environmental education. V: MAČEK JERALA, Milena (ur.), 
MAČEK, Melita Ana (ur.), KOLENC ARTIČEK, Majda (ur.). Z znanjem in izkušnjami v nove podjetniške priložnosti : zbornik 
referatov = With knowledge and experience to new entrepreneurial opportunities: collection of papers, 4. konferenca z 
mednarodno udeležbo - konferenca VIVUS s področja kmetijstva, naravovarstva, hortikulture in floristike ter živilstva in 
prehrane, 20.-21. april 2016, Strahinj, Naklo, Slovenija. Strahinj: Biotehniški center Naklo: = Biotechnical Centre Naklo. 
2016, str. 130-137. 
 

 

 
OSEMNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 90. nadaljevanje              20. 7. 2018 

 
90. Od osnovnih integralnih prikazov do CARE modela v vzgoji in izobraževanju  
 
V 89. nadaljevanju, tretjem prispevku iz tematskega 
sklopa o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, 
nam je raziskovalka in predavateljica Biotehniškega 
centra Naklo dr. Liliana Vižintin predstavila, kako v tem 
centru uporabljajo integralne modele pri pripravi 
strategije družbene odgovornosti in v mednarodnem 
projektu Life from soil, ki je obravnaval tla na osnovi 
integralnega in interdisciplinarnega pristopa. Ta 
edinstvena ustanova z vsemi razvejanimi dejavnostmi 
je podrobneje opisana v 12. poglavju knjige Integral 
Green Slovenia102.  
 

Slika desno: Obogaten logotip BC Naklo 
 

 
Zakaj edinstvena? Ker je hkrati šola (srednja in višja strokovna šola), center za aplikativne raziskave in prenos 
tehnologij v gospodarstvo, izobraževalni center za odrasle in izobraževalna ekološka kmetija, dobro 
povezana z lokalno skupnostjo. Raziskovalne dejavnosti vključujejo tudi mednarodno sodelovanje, pri čemer 
se narava in kultura spet povezujeta z znanostjo in podjetništvom. Področja izobraževanja in raziskovanja, na 
katerih se odlikuje BC Naklo – od hortikulture in naravovarstva do mlekarstva in ekološkega kmetijstva – so 

                                                           
102

 Milena Maček Jerala, Liliana Vižintin & Marijan Pogačnik: Chapter 12. Secondary and Tertiary Education for 
Sustainable Development Biotechnical Centre Naklo as a CARE-ing Institution. Str. 180 – 191.  

http://life-from-soil.sosna.sk/?lang=sl
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2089.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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nakazana na zgornji sliki (obogaten logotip). Vrste dejavnosti in pomembni elementi integralnega modela pa 
so razvidni iz spodnje slike.103  
 

 
Zgornja slika: Osnovni integralni model BC Naklo (povzet po 12. poglavju knjige Integral Green Slovenia) 

 
Vizijo centra so leta 2015 zapisali takole: »Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna 
ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za 
urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. Spodbujati želimo podjetnost in inovativnost ter skrbeti za 
osebni razvoj in prijazno delovno okolje zaposlenih.« 
 
Želijo imeti pozitiven vpliv na razvoj podeželja in lokalne skupnosti. Hkrati so spoznali, da samo preko 
sinergičnega delovanja z lokalno skupnostjo, podjetji in nevladnimi organizacijami lahko realizirajo svojo 
integralno zeleno  vizijo.  
 
Novejši izziv jim predstavlja implementacija integralnih modelov tudi pri ustvarjanju omrežij med 
izobraževalci, raziskovalci, skupnostjo, gospodarstvom preko praktičnega izobraževanja. Temu dajejo velik 
poudarek – praktično izobraževanje jim pomeni usklajevanje med študenti, predavatelji (šolo) in podjetniki, 
ki se pri tem povežejo, spoznajo ter boljše razumejo medsebojne zahteve in potrebe. Tako gradijo skrbno, 
izobraženo, vključujočo in okolju prijazno skupnost.  
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 Podrobno predstavitev dejavnosti in strukture BC Naklo ter aktualne informacije o njem lahko bralec najde na spletni 
strani www.bc-naklo.si/. 

http://www.bc-naklo.si/
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Dva integralna modela že poznamo: biodinamični projekt in Vrtec Slovenska Bistrica 
 
Z Biotehniškim centrom Naklo je povezan tudi biodinamični projekt »Narava nas uči«, ki smo ga predstavili v 
19. in 20. nadaljevanju Integralne serije. Iz 20. nadaljevanja povzemamo integralni model projekta, ki je še 
izraziteje kot pri BC Naklo usmerjen v trajnostno preoblikovanje skupnosti in njenega gospodarstva:  
 

 
 

Slika: Integralni model projekta »Narava nas uči« 

 
Če je za srednje- in višješolski center ter biodinamični projekt, ki ga financira lokalna skupnost, še nekoliko 
pričakovano, da aktivno delujeta v skupnosti za trajnostne cilje, pa je taka vloga toliko bolj presenetljiva pri 
ustanovi predšolske vzgoje. Vrtec Otona Župančiča v Slovenski Bistrici preko otrok povezuje starše in lokalno 
skupnost, kar je lepo razvidno iz integralnega modela, ki smo ga objavili v 19. nadaljevanju (spodnja slika). 
Integralno delovanje vrtca pa smo podrobneje predstavili v 13. in 14. nadaljevanju.  
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
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Slika: Integralni model Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
 

»CARE proces«: nov koncept za integralno vzgojo in izobraževanje 
 
Ko razmišljamo o vlogi vzgojno-izobraževalnih ustanov in drugih entitet pri trajnostnem preoblikovanju 
skupnosti, v katerih delujejo, se nam ponuja še en zanimiv integralni koncept, ki sta ga profesorja Ronnie 
Lessem in Alexander Schieffer razvila v zadnjih letih: CARE proces. Podobno kot pri GENE procesu104 sta 
oblikovala pomenljiv akronim, ki ga je skoraj nemogoče prevesti v vseh odtenkih (vsaj nam nosilcem 
Integralne zelene Slovenije to še ni uspelo). Na tem mestu ga lahko pojmujemo kot skrb za skupnost v 
najširšem smislu, z upoštevanjem konceptualnega okvira integralnih svetov. Z besedami Lessema in 
Schiefferja integralni CARE proces opredelimo kot:  
  

 C: Community activation – Aktiviranje skupnosti 
 A: Awakening Individual and Collective Consciousness – Prebujanje posameznika in kolektivne 

ozaveščenosti 
 R: Innovation driven institutionalized Research – Institucionalizirano raziskovanje, ki ga poganjajo 

inovacije 
 E: Embodiment via Transformative Education & Enterprise – S transformirajočima vzgojo in 

izobraževanjem ter podjetjem do (integralnega) utelešenja  
 
O uporabi CARE koncepta pa več po enotedenskem premoru – 91. nadaljevanje bo na vrsti v ponedeljek, 30. 
julija.  

Dr. Darja Piciga 
  

                                                           
104

 Opisan v 22. nadaljevanju, v okviru integralne ekonomije pa v 24. nadaljevanju.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
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DEVETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 91. nadaljevanje              30. 7. 2018 

 
91. »CARE 4 YOUR SOCIETY«: Kako socialno inovacijo vpeljati v realno življenje?  
 
Z današnjim prispevkom začenjamo zadnji, deseti del Integralne serije, v katerem bomo ustvarjalno povzeli 
in povezali dosedanje ugotovitve, opozorili na nekaj novih pojmov, predvsem pa pokazali na bogastvo 
možnih uporab konceptualnega okvira integralnih svetov.   
 
Po obravnavi vseh štirih sfer - svetov in pristopov v konceptualnem okviru integralnih svetov105 smo se s 87. 
nadaljevanjem posvetili vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR) kot ključnemu horizontalnemu 
procesu za udejanjanje trajnostnega razvoja. Kot poudarjajo novejši mednarodni dokumenti za to področje, 
sprejeti v podporo uresničevanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, VITR ne sme biti omejen na tradicionalno 
pojmovani proces vzgoje in izobraževanje, ampak mora prežemati aktivnosti za doseganje vseh 17 ciljev 
trajnostnega razvoja.  
 
Na vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj smo seveda pogledali skozi "integralna očala". Najprej smo 
predstavili, kako je mogoče načela oz. ključne usmeritve VITR razvrstiti po petih elementih osnovnega 
teoretičnega modela integralnih svetov (1 + 4: moralno jedro in štirje svetovi), nato opisali pomen VITR za 
prehod v zeleno gospodarstvo (88. nadaljevanje) in uporabo integralnega pristopa v Biotehniškem centru 
Naklo (89. nadaljevanje). V zadnjem prispevku pa smo prikazali osnovne integralne modele BC Naklo, 
projekta »Narava nas uči« in Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica ter za zaključek vpeljali nov koncept 
CARE procesa. CARE kot celota se v okviru Centra za integralni razvoj Tran4m šteje za eno ključnih 
transformacijskih »trajektorij« (poti), ki omogoča postopno uresničevanje socialnih inovacij v realnem 
življenju. Akronim CARE je skoraj nemogoče prevesti v vseh njegovih odtenkih, kar je eden od razlogov, da 
tega koncepta v okviru Integralne zelene Slovenije ne uporabljamo v tolikšni meri kot se v angleških procesih 
in gradivih Centra za integralni razvoj Trans4m. Poleg tega sta ga profesorja Lessem in Schieffer v zadnjih 
letih še razvijala, tako da sta šele v lanskem letu predstavila končno razlago, kot je povzeta na spodnji sliki. 
 

                                                           
105 Pregled po posameznih svetovih lahko bralec najde v  petih prispevkih:  

 »Jug« v dvojnem 36. in 37. nadaljevanju: Narava in skupnost v Integralni seriji: pregledni prispevek. 

 »Vzhod«: 49. in 50. nadaljevanje - Od pregleda »vzhodnega« do napovedi »severnega« sveta – od kulture in 
ozaveščenosti (duhovnosti) do znanosti, tehnologije in sistemov. 

 »Sever« v dveh preglednih prispevkih:   
o 74. nadaljevanje - Zaveza finske družbe za trajnostni razvoj in pregled »severnega« sveta: prvi del, s poudarkom 

na konceptualizaciji in strateških pogledih za trajnostni razvoj; 
o 75. nadaljevanje: Zaključujemo obravnavo »severnega« pristopa s teorijo mrežne družbe in preglednico za 

socialno ekonomijo, prehajamo v »zahodni« integralni svet.  
●    »Zahod«: 86. nadaljevanje - Pregled konceptov, modelov in dobrih praks "zahodnega" sveta. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2087.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2087.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
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Slika: Integralni CARE model  
(vir: Lessem, Schieffer – uvodno predavanje na konferenci IGE 2017106)  

 
 
Ključne elemente osnovnega integralnega CARE modela iz zgornje slike lahko prevedemo na naslednji 
način107:  
 C: Community activation – Aktiviranje skupnosti. Tema: na skupnosti temelječa učenje in razvoj.  
 A: Awakening Integral Consciousness – Prebujanje integralne zavesti. Tema: ozaveščanje in kolektivno 

učenje. 
 R: Innovation driven Research – Raziskovanje, ki ga poganjajo inovacije. Tema: izobraževanje in 

ustvarjanje znanja.  
 E: Embodying Integral Development – Poosebljanje integralnega razvoja. Tema: Krepitev zmogljivosti in 

razreševanje problemov v realnem življenju.  
 
Kot sta v citiranem predavanju poudarila Lessem in Schieffer, je CARE proces namenjen spodbujanju 
integralnega razvoja v lokalnem okolju. Tak integralni razvoj se razširja preko integralnih Realnosti ali 
skupnosti; Ritmično spodbuja individualno in kolektivno ozaveščanje za preobrazbo; vključuje 
transdisciplinarne raziskovalne svetove (Realms) in se na koncu odrazi kot utelešenje integralnega razvoja na 
ravni posameznika, organizacije in družbe (Rounds). Tako se spet srečamo z osnovnim modelom integralnih 
svetov, ki vključuje te štiri R (4 R's) in smo ga spoznali v 16. in 22. nadaljevanju Integralne serije (spodnja 
slika). 
 

                                                           
106

 Več informacij o konferenci je dostopnih prek http://integralna-zelena-slovenija.si/proces-in-dogodki/.  
107

 V 90. nadaljevanju so opredelitve štirih elementov nekoliko drugačne, ker se tam nanašajo predvsem na področje 
vzgoje in izobraževanja.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/proces-in-dogodki/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
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Slika: Osnovni model integralnih svetov  
(povzet po 22. nadaljevanju Integralne serije) 

 
Že iz naslova predavanja profesorjev Lessema in Schiefferja na lanski konferenci o integralnem zelenem 
gospodarstvu »CARE‐ing for Slovenia, Europe and the wider world. The Integral Words Approach for 
addressing imbalances in a holistic manner« lahko ugotovimo, da dobesedni prevod ni tako pomenljiv kot 
original. V slovenščini bi se ta naslov lahko glasil: »Skrbimo za Slovenijo, Evropo in širši svet. Pristop 
integralnih svetov za naslavljanje neravnotežij na celosten način.« Podobno se kaže pri drugih uporabah 
akronima CARE, na primer:  
 

 “CARE 4 YOUR SOCIETY” – Doktorski program o integralnem razvoju108, ki ga Center za integralni 
razvoj Trans4m izvaja skupaj z univerzitetno ustanovo iz Afrike, katere ustanovitvi je botroval Nelson 
Mandela, da bi prispevala k novi Južni Afriki: »The Da Vinci Institute for Technology Management«. 
Ta triletni edinstveni in k učinkom usmerjeni program je zasnovan za nosilce transformacij, odločene, 
da se aktivno spopadejo s perečimi problemi svojih organizacij, skupnosti in družb, in imajo veliko 
željo, da soustvarjajo trajnostne, pozitivne prihodnosti v svojem lokalnem okolju. Program je 
oblikovan kot individualni in kolektivni »proces celostnega razvoja« (“Process for Holistic 
Development”  - PHD), v katerega se vsako leto vključi majhna skupina raziskovalcev-inovatorjev, ki v 
teoriji in praksi razvijajo celostne rešitve za izzive in priložnosti v teh viharnih časih.  
 

 Ali pa ena od novic na spletni strani Centra Trans4m (podobnih novic in naslovov je na 
http://www.trans-4-m.com/ še več): »Integral CARE-4-AFRICA Impact Roundtable took place in South 
Africa«109 - o okrogli mizi nosilcev transformacij iz afriške Trans4m skupnosti, ki so se septembra lani 
zbrani v Johannesburgu v Južni Afriki, da okrepijo svoje skupno delovanje za Integralno Afriko.  

 
V Sloveniji smo CARE model uporabili pri obeh vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki sta v knjigi Integral 
Green Slovenia podrobneje predstavljena, to je pri Biotehniškem centru Naklo in Vrtcu Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica. Ker sta avtorja Lessem in Schieffer v času od pisanja knjige CARE model nekoliko 

                                                           
108 http://www.trans-4-m.com/care-4-society-apply-groundbreaking-phd-program-integral-development-2/. 
109

 http://www.trans-4-m.com/integral-care-4-africa-impact-roundtable-took-place-south-africa/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.trans-4-m.com/care-4-society-apply-groundbreaking-phd-program-integral-development-2/
http://www.trans-4-m.com/integral-care-4-africa-impact-roundtable-took-place-south-africa/


 
307 

 

preoblikovala, takratnih slik ne bomo prikazali, povzemamo samo ključne poudarke. Tako pri Vrtcu Slovenska 
Bistrica (11. poglavje knjige) osnovni štirje CARE elementi pomenijo:  

 C: vplivanje na lokalne in širše skupnosti,  

 A: povezovanje vseh za skupno dobro, 

 R: podpora inovacijam in idejam,  

 E: ustvarjanje okolja za učenje.  
 
Pri BC Naklo (12. poglavje) pa CARE model v središče postavlja integralno zeleno vizijo zavzemanja (CARE-ing) 
za osebnostni, institucionalni in družbeno-kulturni razvoj skupnosti in dežele, ki se kaže kot:  

• C: na Skupnosti temelječe pobude za učenje 
• A: Ozaveščanje skupnosti 
• R: Integralni okvir za konceptualizacijo, poudarek na inovacijsko usmerjenemu Raziskovanju 
• E: Krepitev zmogljivosti kot odgovor multidimenzionalnega procesa spreminjanja 

 
Konceptualna moč CARE modela bo prav gotovo prispevala k temu, da ga bomo tudi v Sloveniji širše 
uporabljali. V Integralni seriji pa se bomo posvetili še drugim aplikacijam pristopa integralnih svetov pri 
učenju ter vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj.   
 

Dr. Darja Piciga 
 
 

 
DEVETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 92. nadaljevanje              31. 7. 2018 

 
92. UNESCO-vi štirje stebri izobraževanja, Zlato jabolko in dodana vrednost pristopa 
integralnih svetov k VITR   
 
Po celostni obravnavi konceptualnega okvira integralnih svetov, s teoretičnega in praktičnega vidika, se od 
87. nadaljevanja Integralne serije posvečamo vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (VITR), seveda na 
integralen način. Kot smo že ugotovili, je Desetletje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (DESD, 2005-
2014) Združenih narodov postavilo trdno podlago za spodbujanje trajnostnega razvoja z izobraževanjem in 
učenjem (UNESCO, 2014). V okviru Globalnega akcijskega programa za ESD, ki ga je leta 2014 37. zasedanje 
Generalne konference UNESCO novembra 2013 potrdilo kot nadaljevanje Desetletja VITR, lahko pričakujemo 
vse večji poudarek integralnemu in celostnemu mišljenju. Udeleženci Unescove Svetovne konference o 
izobraževanju za trajnostni razvoj (Aichi-Nagoya, november 2014) so nato v svoji izjavi poudarili "potencial 
VITR-a za opolnomočenje učečih se za preoblikovanje sebe in družbe, v kateri živijo, z razvijanjem znanja, 
spretnosti, stališč, kompetenc in vrednot, ki so potrebni za naslavljanje globalnega državljanstva in lokalnih 
kontekstualnih izzivov sedanjosti in prihodnosti, kot so kritično in sistemsko mišljenje, analitično reševanje 
problemov, ustvarjalnost, sodelovanje pri delu in sprejemanje odločitev ob soočanju z negotovostjo, ter 
razumevanje medsebojne povezanosti globalnih izzivov in odgovornosti, ki izhajajo iz takšnega 
zavedanja."(Aichi-Nagoya Declaration, 2014110). 
 
Celostni pristop k izobraževanju pa je UNESCO spodbujal še pred Desetletjem VITR. Glavni vzgojno-
izobraževalni model te svetovne organizacije vsebuje štiri stebre izobraževanja za 21. stoletje – po znani 
knjigi Učenje: skriti zaklad111 (spodnja slika). Torej učiti se, da bi 

                                                           
110

 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5859Aichi-Nagoya_Declaration_EN.pdf.  
111

 Jacques Delors: Učenje: skriti zaklad. Poročilo Mednarodne komisije o izobraževanju za 21. stoletje, pripravljeno za 
UNESCO, 1996.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2087.%20nadaljevanje.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5859Aichi-Nagoya_Declaration_EN.pdf
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-  vedeli, 
- znali delati,  
- znali živeti v skupnosti in drug z drugim, 
- znali biti. 

Ti štirje stebri, ki jih UNESCO šteje kot temeljne  za globalno zahtevano preoblikovanje izobraževanja, kažejo 
presenetljivo resonanco z integralnim modelom bivanja (v skupnosti), postajanja, védenja in delovanja 
(Schieffer in Lessem, 2014). Prevod štirih stebrov v dobre prakse kakovostnega izobraževanja je eden ključnih 
ciljev mreže projektov Združenih šol UNESCO (ASPnet). 

 
 

Slika: UNESCO šola skozi štiri stebre  
(predstavitev UNESCO šol, delovno gradivo) 

 
Na tem mestu si poglejmo še en odličen primer iz slovenske šolske prakse. Prof. Barica Marentič Požarnik, 
začetnica in ena vodilnih slovenskih strokovnjakinj za okoljsko vzgojo in VITR, je v prispevku na lanski 
konferenci o integralnem zelenem gospodarstvi IGE 2017112 opozorila na projekt Zlato jabolko na Gimnaziji 
Celje – Center. Projekt so izvajali v 2. razredu v treh projektnih dneh v okviru  kroskurikularnega tematskega 
področja »Okoljska vzgoja kot vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj«, pod vodstvom učiteljice Bernarde 
Špegel Berdič.113 Njihovo glavno vodilo pri načrtovanju projekta, ki je bil prvič izveden leta 2010, je bilo z 
inovativnimi pristopi v procesu vzgoje in izobraževanja pri mladih razvijati vizijo trajnostnega napredka 

                                                           
112

 Piciga, Darja, Marentič Požarnik, Barica, Kregar, Saša in Rutar Ilc, Zora: Overview of Potentials for Education for 
Sustainable Development and Education for an Integral Age in Slovenia. Dostop do programa konference: 
http://integralna-zelena-slovenija.si/proces-in-dogodki/.  
113  http://www.gcc.si/pilotni-projekt-zlato-jabolko/, http://www.gcc.si/projektno-delo/zlato-jabolko/. 

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/proces-in-dogodki/
http://www.gcc.si/pilotni-projekt-zlato-jabolko/
http://www.gcc.si/projektno-delo/zlato-jabolko/
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družbe. Kot ključni cilj so si zastavili ugotoviti, kako v zavarovanem območju Kozjanskega parka celostno 
razvijati vrednote trajnostnega razvoja. Predvidevali so, da je to možno le ob upoštevanju in povezovanju 
okoljskega, družbeno-kulturnega in gospodarskega razvoja. Dijaki so spoznavali, ali potreba varovanja 
naravne in kulturne dediščine res predstavlja pomembno priložnost za socialno-gospodarski razvoj 
zavarovanega območja in širše regije. Med drugim so pripravili debato z naslovom »Sonaravno gospodarjenje 
omogoča vsestranski razvoj zavarovanega območja«, organizirali so tudi okroglo mizo z naslovom »Razvojna 
usmerjenost Kozjanskega parka«. Prof. Marentič Požarnikova je kot integralne elemente projekta posebej 
izpostavila naravno in kulturno dediščino, spoštovanje tradicije, sožitje starega in novega, iskanje novih 
rešitev za trajnostni razvoj (spodnja slika).  
 

 
 

Slika: Poudarjeni integralni elementi projekta Zlato jabolko 
(vir: Marentič Požarnik, IGE 2017) 

 
V nadaljevanju želimo pregledno prikazati, kako bi lahko pristop integralnih svetov, kot smo ga razložili v 
Integralni seriji, na več načinov okrepil in dopolnil vizionarsko perspektivo UNESCO, UNECE in drugih 
institucij do VITR. Najpomembnejše dodane vrednosti smo strnili v naslednje točke, s katerimi na nov način 
povzemamo pomembna spoznanja integralnega pristopa114:  
 

• Trajnostni razvoj ukoreninjen v naravi in skupnosti: Čeprav so pri integralnem pristopu enako pomembni 
vsi svetovi, se procesi preoblikovanja pogosto začnejo v naravi in skupnosti. V tej fazi se izrazijo 
najpomembnejše potrebe in razvojni potenciali lokalne narave in skupnosti ter aktivirajo sposobnosti 
skupnosti kreativno odgovoriti na te potrebe in potenciale. S tem bi bil VITR kot integralni okvir 
posebej usmerjen h ključnim razvojnim vprašanjem, s katerimi se ukvarjajo sodelujoči posamezniki, 
organizacije in skupnosti. 

 Vključenost kulture: Integralni pristop pojmuje kulturo določene družbe kot ključno, vendar pogosto 
zanemarjeno sestavino celostnega pristopa k izobraževanju. Kultura se ne obravnava le kot 

                                                           
114

 Povzeto po zaključnem poglavju (Epilogue) knjige Integral Green Slovenia. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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“spoštovanje lokalne tradicije”, ampak kot glavni vir in potencial za osvoboditev ustvarjalnega duha 
posameznika in družbe.  

 Od posameznika do družbe - delovanje na več ravneh: Integralni pristop deluje enako dobro na ravni 
posameznika (torej integracija občutenja, intuicije, vedenja, delovanja, vrednotenja), organizacije, 
skupnosti in družbe (to je narava in skupnost, gospodarstvo in podjetje) in ga je celo možno aplicirati 
na globalni ravni.  

 Spodbujanje interakcije med vsemi področji znanja in delovanja: Integralni pristop obravnava VITR 
celostno, sočasno vključuje vsa področja znanja in delovanja (od narave in skupnosti do gospodarstva 
in podjetja), ki jih šteje za nujen del celostne vzgojno-izobraževalne perspektive. Poleg tega se vsa 
področja aktivirajo na način, da se medsebojno krepijo.  

 Vgrajeni transformativni ritem: Ta ritem, ki ga poimenujemo z akronimom GENE (Grounding, 
Emergence, Navigating, Effecting), omogoča, da vzgojo in izobraževanje nadgradimo v resničen proces 
razvoja, s povezovanjem transformacij posameznika, organizacije in družbe, in sledenjem razvojnim 
ciljev na vseh ravneh. Ta proces smo opisali v 22. (na splošni ravni) in 24. (za integralno ekonomijo) 
nadaljevanju Integralne serije. 

 

Integralni pristop k VITR smo do sedaj ilustrirali s praktičnimi primeri vzgoje in izobraževanja otrok in 

mladine, v šoli in vrtcu. V prihodnjem prispevku se bomo posvetili učečim se v odrasli dobi.  

Dr. Darja Piciga 
 
 

 
DEVETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 93. nadaljevanje              1. 8. 2018 

 
93. Ob 25-letnici študijskih krožkov v Sloveniji z integralnim zelenim pridihom 

   
Po predstavitvi koncepta vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj in njegovi integralni nadgradnji, tudi s 
praktičnimi primeri iz vzgoje in izobraževanja otrok in mladine, se premikamo na področje učenja odraslih. 
Edinstvena oblika dela na tem področju (neformalno izobraževanje odraslih) so študijski krožki (ŠK), ki jih v 
okviru Andragoškega centra Slovenije razvija in vodi dr. Nevenka Bogataj. Koncept ŠK je v okviru evropskih 
projektov prišel k nam s Švedske, nato pa smo jih v Sloveniji posvojili in ustvarjalno nadgradili. Zaradi velike 
vloge ohranjanju in uporabi naravne in kulturne dediščine so pomembni tako z vidika varovanja okolja kot 
širše trajnostnega razvoja.  
 
Študijske krožke smo na kratko spoznali v 32. nadaljevanju Integralne serije, pri zgodbi o solčavskem 
gorskem lesu. S študijskim krožkom so v lokalni skupnosti spodbudili reševanje problema, ki so ga domačini 
čutili že dalj časa, iz ŠK pa se je razvilo več projektov, financiranih z evropskimi sredstvi. O podobno 
zanimivih, za skupnost (lokalno in širšo) ter naravo pomembnih zgodbah bi lahko napisali celotno serijo. 
Letos, ko praznujejo pomembno obletnico – 25 let delovanja – so na Jakopičevem sprehajališču v Ljubljani 
uspeli organizirati odmevno razstavo z naslovom Študijski krožki v slovenskem prostoru. Z nekaj izbranimi 
slikami in besednimi sporočili nas bo po razstavi popeljala glavna avtorica dr. Nevenka Bogataj. Z integralnim 
zelenim pristopom so bili slike in sporočila – izhodiščno usmerjeni bolj v povezovanje v skupnost ter v 
naravno in kulturno dediščino - obogateni z notami zelenega gospodarstva in okoljskih ciljev, pa tudi širše 
trajnostnega razvoja.  

Dr. Darja Piciga 
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
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Avtorji razstave Študijski krožki v slovenskem prostoru so bili študijski krožki, ki jih vodi Andragoški center 
Slovenije115, soorganizator razstave je bilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
 

Slika desno: Izsek iz uvodnega 

panoja razstave o študijskih 

krožkih 
 

 

 
Zgornja slika: Izsek iz zaključnega panoja razstave o študijskih krožkih 

 
Sledi izbor slik in podnapisov z integralnim zelenim pridihom (13 od skupno 118), nekateri še dodatno 
obogateni s sporočili nosilcev ŠK-jev. Prijazno vabljeni k ogledu! 
 

  

 

                                                           
115

 ŠK-je sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter nekatere občine. 
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V času počitnikovanja ob morju in rastoče turistične panoge prepogosto pozabimo, od česa so Primorci 
nekoč živeli – od rib, soli, olja, sadja, ohišnice in tudi artičok -  ter ob tem razvili znanja, veščine in modrosti, 
ki z blaginjo in storitvenimi panogami usihajo, pa jih za zadovoljno in zdravo življenje potrebujemo.   
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Študijski krožek Varuhi gozda, Flora Otoničar, Postojna: 

 
V široki paleti preko 100. študijskih krožkov, ki so se zvrstili na jezikovni šoli Athena, bi želeli izpostaviti 
študijski krožek VARUHINJE GOZDA, ki deluje od leta 2016 in je v tem času prerasel že v pravo gibanje. 
Študijski krožek se je odzval na žledolom, ki se je zgodil februarja 2014 v nekaterih delih Slovenije, ko je bila 
občina Postojna med huje prizadetimi. Zbrala se je skupina ustvarjalcev ter razmišljala, kako z umetnostjo 
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poudariti pomen primestnih gozdov za prebivalce ne samo z ekološkega ali ekonomskega vidika, temveč tudi 
na področju izobraževanja, turizma, rekreacije, zdravja in navdiha. Dialogu so sledile ideje in nazadnje akcija. 
Izdelali smo preko 40 glinenih skulptur, ki smo jih s spremljevalnimi dogodki umestili na Sovič, vzpetino nad 
Postojno. Rezultati so bili presenetljivi. Dogodek je zbudil veliko zanimanje s strani različnih društev, ki so 
stopila v stik z nami, vzpostavili smo dialog in sodelovanje z enoto za turizem pri Zavodu Znanje ter z 
Zavodom za gozdove. Vodja OE Postojna, Anton Smrekar je poudaril,  kako pomembna je revitalizacija Soviča, 
ki je utrpel velike posledice po žledolomu, in kako pomembno je vzajemno sodelovanje, ki lahko pripomore k 
dobrim rešitvam2. Vsi skupaj upamo, da bomo pritegnili tudi pozornost lokalnih odločevalcev, da se bodo lotili 
ustrezne sanacije primestnih gozdov ter sanirano stanje tudi trajnostno vzdrževali.  
 

  

 

 

 
Eva Mermolja, Helena Furlan, Ljudska univerza Ajdovščina: Ljudska univerza Ajdovščina je ena od prvih 
organizacij v Sloveniji, ki je začela izvajati študijske krožke. Pohvalimo se lahko z več kot dvajsetletno tradicijo 
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izvajanja študijskih krožkov. V tem času smo izvedli prek 80 krožkov na najrazličnejše teme. Njihove vsebine 
so vseskozi odgovarjale na potrebe ljudi in okolja, iz študijskih krožkov so nastali novi produkti, predlogi za 
razvoj praks. Z nekaterimi študijskimi krožki smo bili vključeni tudi v mednarodne projekte (npr. Green 
education), pri nekaterih sodelujejo tudi raziskovalci, npr. dr. Jasna Fakin Bajec in dr. Nives Ličen (gl. Ličen, 
Findeisen, Fakin Bajec,  2017), pri drugih pa strokovnjaki z določenega področja, npr. zeliščarji (npr. mag. 
Stipe Hečimović). Pomembno je, da so med mentorji ljudje, ki so bili nagrajeni za svoje delo in uživajo ugled v 
skupnosti. Naši mentorji so prejeli nagrado ACS, občinsko nagrado, nagrado krajevne skupnosti.  

Med pomembnimi temami naših študijskih krožkov so vrtnarstvo, zeliščarstvo, sadjarstvo … danes 
govorimo tudi o zelenih delovnih mestih. Ta znanja so za vse udeležence pomembna. Glavni cilj srečanj ŠK je 
pridobivanje znanja, vendar pa je za nekatere pomemben tudi osebni razvoj. »Kar mi je ta krožek dal, je 
samozavest, da si sam tudi del nečesa in da včasih tudi moja mala izkušnja in malo znanje nekomu kaj 
pomaga. To mi pomeni največ. Za nič na svetu ga ne bi zamudila.«  

Krožek doživljajo kot »zdravo družbo«, ki hoče delati dobro v korist ljudi in narave. »Koliko ustvarjalne 
energije, ljubezni, trdega dela, potrpežljivosti, tudi nočnih ur, odpovedovanja, pa tudi znanja, je vloženo v to, 
kar delamo! V skrbi za boljši, manj obremenjen, prijaznejši jutrišnji svet,« je zapisala ena od udeleženk. V 20 
letih lahko opazimo tudi to, da so včasih »modne« nekatere teme, drugič pa druge. Kar se nam zdi 
pomembno je to, da so ŠK razpršeni v okolju ter povezujejo mlade, srednjo in starejšo generacijo, manj in bolj 
izobražene, osebe z različnimi statusi, iz različnih ranljivih skupin.  
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Primer s Pohorja. Mentorica je bila Zdenka Jamnik, ta (izmed mnogih odličnih tamkajšnjim) ŠK pa se je 
imenoval So ropotale žage in mlini v Vuzeniških grabnih. Množica mlinov in žag je tamkaj tudi regulirala 
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posledice obilnih padavin (ki zdaj povzročajo občasne težave in kvarijo infrastrukturo ter povzročajo stroške). 
Mlinov je bilo več vrst - vodni plavajoči, obvodni, valjčni – na vodni, parni ali električni pogon ter hišni mlini. 
Jezove, ki so bili tudi skladišča rib, so v glavnem uničila neurja v letih 1939, 1970 in 1973, kar že nakazuje 
spremembe vodnega režima ter nekoč večnamensko rabo vsake reči. Danes se prebija v ospredje posamična 
raba (le rekreacija, le les), kar tradicionalne gospodarje odriva še na večje obrobje, enako pa tudi – celo v letu 
Kulturne dediščine – modrosti množice malih in okoljsko sprejemljivih objektov, ki pričajo o dediščini 
energetske oskrbe in regulacije vode. V Kifrovem mlinu je mojster Feliks Lampret mlel vse do leta 1966 ter ob 
rednem mletju »klepal« (to je vzdrževal) kamne vsakih 48 ur.  
 

 
 

 

 
Študijski krožki v Radečah se že vrsto let odvijajo pod okriljem dveh organizacij: KTRC Radeče (ga. Marija 
Imperl in sodelavci) in Zavoda za gozdove Slovenije (inž. Jože Prah s sodelavci): V hitro spreminjajočih se 
časih, ki niso naklonjeni ohranjanju Narave in skrbi za naš Planet, postaja slovenski gozdni prostor vedno bolj 
pomembna sestavina trajnostnega razvoja našega podeželja.  
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Naravno bogastvo in kulturna dediščina v obliki tradicionalnih znanj in obrti so neprecenljivo 
bogastvo in predstavljajo trdno podlago za celosten razvoj območja. K temu pa je nujno dodati napore za 
krepitev socialnega kapitala in ohranjanje vrednot podeželskega prebivalstva.  
Kmetje in mali lastniki gozdov imajo v povezavi z lokalnimi razvojnimi institucijami ključno vlogo, ki pa je 
lahko uspešna samo ob prepoznani potrebi po vseživljenjskem učenju in medgeneracijskem učenju in 
druženju.  

Zelo uspešna oblika neformalnega učenja so študijski krožki. Druženje podeželanov, ki jih povezujejo 
isti cilji, se odraža v novih idejah in projektih. Primeri dobrih praks dokazujejo, da je možno z načrtnim 
učenjem med sebi enakimi, na načelih enakopravnosti in s srčnostjo doseči izobraževalne in akcijske cilje, ki 
jih drugače ne bi bilo mogoče realizirati. 
 
Ogled delčka bogate razstave študijskih krožkov zaključujemo z besedami prof. Nives Ličen s Filozofske 
fakultete v Ljubljani (izsek iz nagovora ob otvoritvi razstave) – dokaz, kako je pristop integralnih svetov doma 
v Sloveniji, ne glede na to, kako ga poimenujemo:  »V sodobnem času potrebujemo skupnosti, ki na osnovi 
znanja delujejo, ki iščejo nove poti razvoja, ki ne bo škodljiv, temveč trajnostni za celoten planet. Prav to 
počnete vsi vi v študijskih krožkih, usmerjeni ste v prihodnost, a istočasno v dialogu s preteklostjo. Vaše 
učenje je inovativno učenje, ki se dogaja v prav določenem – v vašem – okolju, zato lahko s svojim 
izobraževanjem spreminjate okolje, uvajate novosti, ki bodo nagovorile ljudi. Vaše učenje sestavlja  posebno 
ekologijo neformalnega izobraževanja116, ki odpira razmislek o tovrstnih praksah tudi v drugih okoljih. Vaše 
učenje je integrativno učenje in rezultat je (poleg znanja tudi) praktična modrost (phrónesis): v študijskih 
krožkih iščete odgovore na vprašanje, kako narediti pravo stvar ob pravem času na pravi način. Učenje v 
študijskih krožkih poteka kot integrativno/celovito učenje117, vključuje vse zmožnosti in odnose, vključuje 
različne forme inteligentnosti (praktično, analitično in kreativno, socialno in emocionalno), vključuje učenje z 
delovanjem, to pa pomeni, da razvija praktično modrost (preudarnost, pametnost) in daleč presegate tiste 
zmožnosti, ki so opredeljene z inteligenčnim kvocientom (IQ).« 
 

Dr. Nevenka Bogataj 

 
 
 

DEVETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 94. nadaljevanje              2. 8. 2018 

 
94. Dravinjska dolina kot učna regija za trajnostni razvoj 
 
Projekt »Narava nas uči«, ki ga je predstavila dr. Maja Kolar in poteka v regiji Zgornja Gorenjska, se 

osredotoča na na biodinamične šolske vrtove na lokalni ravni.118 Ta primer močno podpirajo tri občine 

Radovljica, Jesenice in Kranjska Gora in je razvil svoj lasten integralni zeleni izobraževalni model. Običajno je 

podpora takšnim dejavnostim le majhen del razvojnega programa lokalne skupnosti ali občine. Toda v 

primeru Občine Poljčane, h kateri se obračamo sedaj, se celotna občina razvija v učni prostor za trajnostni 

razvoj, s ciljem, da skupaj s sosednjimi skupnostmi ustvarja mednarodno prepoznano učno območje – 

Dravinjsko dolino. Medtem ko je bilo biodinamično kmetijstvo in vrtnarjenje v osrčju projekta »Narava nas 

uči«, ima to vlogo v Občini Poljčane permakultura, to je še en zelo inovativen pristop k ekološkemu 

kmetijstvu. Osrednja osebnost in vodilna strokovnjakinja dolgoletnih prizadevanj za vzpostavitev Dravinjske 
                                                           
116

 Norman Jackson raziskuje ekologije učenja; http://www.normanjackson.co.uk/. 
117

 Integrativno učenje raziskuje in razvija Päivi Tynjälä s Finske. Eden od njenih projektov se nanaša na raziskovanje 

integrativnega učenja v povezavi s konceptoma modrosti (wisdom) in praktične modrosti (practical wisdom). 
118

 19. in 20. nadaljevanje Integralne serije. 

http://www.normanjackson.co.uk/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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doline kot učne regije za trajnostni razvoj je profesorica Filozofske fakultete Univerze v Maribor ddr. Ana 

Vovk Korže, ki vodi tudi Mednarodni center za ekoremediacije – prisluhnimo ji!  
 

Dr. Darja Piciga 

 
Dravinjska dolina je učna regija za učenje in poučevanje o naravi, njenih zakonitostih kot tudi njenih 
potencialih. Z zasnovo »učilnice v naravi« - prepletom številnih tematskih učnih poti in učnim poligonom je 
območje postalo leta 2010 s svojo naravno in kulturno dediščino izhodišče za izvedbo naravoslovnih, 
projektnih dni, interdisciplinarnih ekskurzij, raziskovalnih aktivnosti in obiska društev, šol, zainteresiranih 
posameznikov ter predstavnikov vodstvenih struktur. Učna regija je opremljena s terenskimi učnimi 
pripomočki, pripravljeni so učni programi z delovnimi listi, učnimi kartami in didaktičnimi igrami, ki so 
učiteljem in profesorjem v pomoč pri izvedbi izobraževanja v naravi. Pripravljena gradiva so velika pomoč 
zlasti pri izvedbi obvezne prakse in praktičnega pouka za uresničevanje učnih ciljev v okviru okoljske vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj. Na novo razviti učni programi v ospredje postavljajo učne vsebine, ki jih 
ponuja narava v Dravinjski dolini (Samostanska učna pot, Ekosistemska učna pot Ličnica, Učna pot po 
Dravinjski dolini, Učna pot po dolini potočnih rakov, Čebelarska učna pot, Gozdna učna pot Boč, Učna pot 
med drevesnimi zakladi, Učna pot po zapuščenih rudniških rovih z obnovljenim rudnikom Šega, jama 
Belojača, Naravoslovna učna pot sv. Lenart, Etnološka učna pot Štatenberg – Ložnica, Zgodovinska točka grad 
Majšperk, Sestrško jezero, Orientacijska učna pot Naraplje, Geografska učna pot Stoperce) in učni poligon za 
ekoremediacije ter samooskrbo s permakulturo v Dolah. Strokovno sodelujemo s številnimi drugimi 
državami, zlasti v okviru projektov, ki jih financira EU – na primer z Bosno in Hercegovino. Učni poligon Dole 
je postal vzorčni model za samooskrbo tudi za afriške države, kar kaže na potencial Slovenije, kot učne regije 
za Evropo in svet.    
 

 
 

Slika 1. Studenice so z bogato kulturno in naravno dediščino učilnica v naravi. 
 
Učni poligon za samooskrbo Dole  
 
Območje se imenuje učni poligon zato, ker je namenjeno prikazu raznovrstnih pristopov trajnostnega 
načina življenja. Kot družba smo se namreč znašli pred nevarno prelomnico, ki nas loči od odvisnosti od 
trgovin in kemiziranega načina življenja ter možnostjo, da se vsaj postavimo na lastne noge in postanemo 
samooskrbni. Alternativni objekti za bivanje in shranjevanje pridelkov (mongolska hiša jurta in zemljanka), 
pridobivanje sončne energije, lastni vodni viri in permakulturne pridelovalne površine: območje je 
popolnoma samooskrbo in ni odvisno od državnih sistemov. Zbiramo deževnico in jo ponovno rabimo. Na 
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pred leti nerodovitni zemljini se sedaj širijo različni tipi gred, od gomilastih, visokih,  grede za 365 dni, grede 
na paletah in zeliščne spiralne grede. Skupna lastnost teh pristopov je, da olajšajo delo, da porabimo 
ostanek rastlin za rast novih in da pridelamo hrano brez kemikalij.  Izdelke je možno videti in nekatere tudi 
kupiti v zemljanki. Na Učnem poligonu spoznamo številne možnosti samooskrbe, od pridelave, predelave in 
uporabe tradicije in inovacij za zdravo in zadovoljno življenje.  
 

 
 

Slika 2. Učni poligon Dole ima pogoje za praktično izobraževanje 
 
Izobraževanje je pot do trajnosti 
 
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj obsega kompleksne in med seboj povezane cilje, ki razvijajo tri 
dimenzije učencev, in sicer: spoznavno, čustveno oz. vrednostno ter akcijsko, kar sledi zahtevam po 
poudarjanju celostnega – holističnega pristopa poučevanja z uporabo inovativnih oblik in metod poučevanja, 
kot so raziskovanje, izkustveno učenje, igra vlog, razprava, terensko delo, didaktične igre, projektno delo 
itd.119 Med ključnimi metodami in pristopi dela pri uresničevanju ciljev okoljske vzgoje pa vsekakor ne 
smemo pozabiti na neposredno izkušnjo v naravi, ki ima svojo nenadomestljivo doživljajsko vrednost že sama 
po sebi, saj celovito čutno in čustveno prevzame učence in dijake.120 V kombinaciji z raznimi opazovalnimi 
nalogami, igrami na prostem itd. poglablja doživljanje vrednosti narave in tako posledično prispeva k 
razvijanju pozitivnega odnosa do narave. Izhajajoč iz teh usmeritev se je razvila pobuda po vzpostavitvi učnih 
centrov, poligonov, ki bodo ustvarjali pogoje za izkustveno učenje z neposredno izkušnjo v naravi, akcijsko 
raziskovanje in projektno delo ter razvijanje znanj in kompetenc s področja varstva narave in okolja.  
 

                                                           
119

 Vovk Korže, A., 2015. Prepoznavnost Slovenije kot učne regije. Založba Geaart, Inštitut za promocijo varstva okolja, 
Maribor.  
120

 Marentič-Požarnik, B., 1992. Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model pomembnega 
učenja? Sodobna pedagogika, 43, 1-2:1-15.  
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Slika 3. Mladi si želijo biti vključeni v izkustveno učenje. 
 
V Sloveniji so zaradi specifičnih naravnih pogojev (preplet klimatskih tipov, hitri prehodi med naravnimi 
enotami, biotska pestrost in še ohranjeno naravno okolje) ekoremediacije zanesljiva trajnostna metoda za 
varovanje okolja in narave. Za varovanje narave in okolja ter reševanje okoljskih problemov je razvitih veliko 
pristopov. Rešitve, ki vključujejo visoko tehnologijo, so lahko učinkovite, vendar zahtevajo ogromen vložek 
energije, so operativno prezahtevne in pogosto ne dosegajo ciljev trajnostnega razvoja. Z naraščajočim 
razvojem in znanjem o naravnih procesih, ekologiji in odnosih v ekosistemih smo odkrili neraziskane 
potenciale v naravi. Ti so zelo učinkoviti za varovanje in obnovo že degradiranih in ogroženih območij121. 
Koncept ekoremediacij se nanaša na uporabo trajnostnih sistemov in procesov za sanacijo okolja in njegovo 
zaščito. Ekoremediacijske tehnologije vključujejo principe puferskih sposobnosti narave, fiteremediacije 
(fitostabilizacijo, fitoekstrakcijo, fitostimulacijo, fitodegradacijo, fitotransformacijo, fitovolatizacijo) in 
bioremediacijo za sanacijo onesnaženja v okolju. Sonaravni (zeleni) pristopi večajo biodiverziteto in s tem 
vračajo ekosistem v ravnotežje. Ekoremediacijske metode imajo potencial za zmanjševanje, preprečevanje in 
odpravo naravnih katastrof (poplav, suš, plazov), netočkovnih virov onesnaženja (kmetijstvo, transport) in 
točkovnih virov onesnaženja (komunalne, industrijske odplake). 
 
Potreba po zelenih delovnih mestih 
 
Pri spodbujanju zelenih delovnih mest so pomembne raziskave ter razvoj s poudarkom na ekoinovacijah, 
zelene investicije, razvoj znanj ter okoljska ozaveščenost. Raziskave in razvoj predstavljajo z vidika zelenih 
delovnih mest temelje pri trženju novih zelenih izdelkov ter storitev. Prehod na zeleno gospodarstvo ni 
mogoč brez novih načinov proizvodnje, kmetovanja ter inovativnih izdelkov. Brez zelenih naložb ne bi 
nastajala nova podjetja ter nove rešitve na področju zelene infrastrukture, tehnologij ter storitev. Zelene 
naložbe ne skrbijo zgolj za rast novih podjetij, ampak skrbijo tudi za ozelenitev obstoječih podjetij. Zeleno 
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 Green, M. 2012. Place, Sustainbility and Literacy in Environmental Education: Frameworks for Teaching and Learning. 
RIGEO Review of International Geographical Eduction Online ISBN: 2146-0353, str. 326-346. 
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gospodarstvo ponekod zahteva zelo specializirana znanja, kar kaže k usmeritvi za razvoj novih znanj. Zlasti 
učni turizem je čedalje bolj prepoznavana smer zelenih delovnih mest.122  
 
Zelena delovna mesta torej izhajajo iz dejstva manj je več. Pri energiji to pomeni manj porabljene energije, 
ob tem pa več energije iz obnovljivih virov energije123. Pri uporabi vode je podobna situacija. Pomeni bolj 
učinkovito rabo vode, več uporabe deževnice, večje čiščenje odpadnih vod, več namakanja ter posledično 
manj vodne erozije ter manj poplav. Tudi pri odpadkih je podobna zgodba, saj se teži k večjim prizadevanjem 
za družbo brez odpadkov ter manj odlaganja. Posebno skrb je treba posvetiti plastiki, ki je velik okoljski 
problem124.  
 

 
  

Slika 4. Trajnostni turizem je najbolj razširjenja oblika zelenih delovnih mest 
(Turistična točka na reki Uni v BiH) 

 

Prof. Ana Vovk Korže 
 
 
 

DEVETNAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 95. nadaljevanje              3. 8. 2018 

 
95. Od praktičnega učenja za trajnostni razvoj do »integralne univerze« 
 
V zadnjih osmih nadaljevanjih Integralne serije se posvečamo vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj 
(VITR) kot enemu ključnih mehanizmov za vzpostavljanje integralnega zelenega gospodarstva in družbe. 
Konceptualno obravnavo VITR – z vidika Unesca in drugih mednarodnih organizacij, pa tudi skozi »integralna 
očala« - smo obogatili s praktičnimi primeri, tako na stopnjah izobraževanja otrok in mladine kot odraslih, 
spoznali smo nov, praktično uporaben koncept – CARE proces, poudarili pomen VITR za prehod v zeleno 

                                                           
122

 Educational Tourism as a Strategy to Profesionalization of Longlife Learning. 
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_0
9_12_2011_1_.pdf.  
Educational Tourism: http://www.tourismandmore.com/tidbits/educational-tourism/. 
123

 Faganel A., 2009. Nacionalni razvojni projekti in prepoznanost države. Razvojni izzivi Slovenije, 199-205, Ljubljana. 
124

 Vrhovnik, P., Vovk Korže, A., 2018. Plastika okoli nas. Mednarodni center za ekoremediacije, FF, Maribor.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_09_12_2011_1_.pdf
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_09_12_2011_1_.pdf
http://www.tourismandmore.com/tidbits/educational-tourism/
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gospodarstvo in se v 94. nadaljevanju posvetili razvoju Dravinjske doline kot učne regije za trajnostni razvoj. 
Ključne elemente tega inovativnega modela, predstavljene v zadnjem prispevku, je možno tudi integralno 
razvrstiti, kot je prikazano na spodnji sliki.   
 

 
 

Slika: Integralni model Dravinjske regije kot učne regije za trajnostni razvoj 
(Prof. Ana Vovk Korže, Dr. Darja Piciga) 

 
Dravinjska dolina ima brez dvoma odlične potenciale za učenje o trajnostnem razvoju, kot sta izjemna 
naravna in kulturna dediščina. Vendar ima to bogastvo, ki se ga velikokrat niti ne zavedamo, tudi marsikatero 
drugo območje v Sloveniji, od lokalnih skupnosti do večjih regij, pravzaprav lahko za celotno Slovenije 
rečemo, da ima odlične danosti za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje o trajnosti. Zato je umestno 
vprašanje: Zakaj pa so prav v Dravinjski dolini tako uspešno razvili ta model? Prav gotovo je eden ključnih, če 
ne ključni dejavnik ta, da imajo »mnenjske, znanstvene« vodje, kot je prof. Ana Vovk Korže, ki znajo teorije, 
inovacije prenesti v prakso in povezujejo lokalne nosilce. Lahko rečemo, da so se zavestno »potopili« v 
naravni način življenja, od pridelave, predelave, trajnostnega upravljanja z vodo, energijo, zemljo, krepitve 
biodiverzitete, pa do prenosa znanj na odločevalce in druge deležnike.  
 
V Dravinjski dolini se tudi zavedajo ugodne okoliščine, da prihaja do spremembe življenjskega stila pri bolj 
ozaveščenih, do načina življenja, za katerega je potrebno znanje o trajnostnem upravljanju z naravnimi viri, o 
samooskrbi, o trajnostnem načinu življenja. Tak stil življenja postaja pri delu prebivalcev celo moderen.  Ker 
imajo šole (od osnovnih do fakultet) večinoma še učne načrte, ki niso skladni s temi potrebami, manjka 
praktično znanje. V Dravinjski dolini pa praktični programi učenja za trajnostno življenje že uspešno potekajo.  
 
S primeri Dravinjske doline in drugih integralnih projektov, skupnosti, organizacij in širših programov, ki se že 
izvajajo, želimo pokazati, da imamo v Sloveniji številne nastavke za t.i. integralno univerzo, za katero se 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
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zavzemata profesorja Lessem in Schieffer. Pravzaprav se integralna univerza že dogaja, često v okviru 
projektov in pobud, spodbujenih in podprtih s strani Evropske unije, ki bi jih bilo potrebno bolj sistematično 
povezati, ne pa ustanavljati čisto nove organizacije. O tej temi smo s profesorjema v dobrih sedmih letih 
našega sodelovanja večkrat razpravljali.  
 
Lessem in Schieffer v številnih delih izražata kritiko konvencionalnih univerz, zlasti družboslovnih in 
humanističnih institucij in programov, ki jo lahko strnemo v naslednjih točkah125: 
- niso v stiku s perečimi problemi svojih skupnosti,  
- ne koreninijo v zadostni meri v razvojnih potrebah, problemih in priložnostih posameznih družb,  
- zlasti družboslovne vede prekomerno individualizirajo izobraževanje in raziskovanje,  
- ne opirajo se v zadostni meri na ustvarjalni (kulturni) potencial narave in kulture vsake družbe, v kateri 
delujejo,  
- so postale bolj »tovarne za napredovanje«, ne pa centri individualne in institucionalne prenove preko 
ustvarjanja védnosti in vrednosti,  
- ostajajo bolj samostoječi »slonokoščeni stolpi« kot integralni deli mreže znanja, ki vključuje druge razvojne 
organizacije.  
 
Ob tem avtorja trdita, da imajo univerze potencial, postati pomembne odskočne deske za razširjen 
individualni in institucionalni, skupnostni in družbeni razvoj. Zmožnost univerze, da se, tako kot nobena 
druga ustanova v družbi, vključi v dolgoročne poglobljene razvojne procese, jo postavlja za enega glavnih 
vzvodov za integralni trajnostni razvoj. Glede na ogromne izzive, s katerimi se sooča človeštvo, si ne moremo 
več privoščiti, da bi bil ta potencial neuporabljen. 
 
Koncept integralne univerze sta Lessem in Schieffer razvila na podlagi desetletij preučevanja 
transformativnih izobraževalno-razvojnih enot in procesov v različnih družbah. Vsi ti primeri so bili 
vzpostavljeni za to, da naslovijo pereče izzive, s katerimi se sooča posamezna družba, in sicer na način, da 
gradijo na svojih edinstvenih potencialih. Razložiti jih je mogoče s pristopom integralnih svetov, kot sta 
avtorja pokazala v knjigah Integral Development, Integral Economics, Integral Research and Innovation, 
Integral Dynamics and Transformation Management, pa tudi v novejših delih.  
 
Temeljne značilnosti bodoče integralne univerze so v celoti izpeljane iz razvoja obstoječih ključnih 
univerzitetnih funkcij: to je poučevanje, raziskovanje, ozaveščanje in mišljenjsko vodstvo. Tako sta avtorja 
oblikovala CARE koncept s štirimi na novo opredeljenimi univerzitetnimi funkcijami, ki smo jih že spoznali126: 
transformativno individualno izobraževanje - (E)ducation; institucionalno (R)aziskovanje, usmerjeno v 
inovacije;  aktiviranje skupnosti - (C)ommunity activation ter prebujanje - (A)wakening in kataliziranje 
družbene zavesti. Taka univerza skrbi (CARE-ing) za razvoj posameznika in skupnosti, organizacije in družbe. 
V integralni univerzi gredo »z roko v roki« teorija in praksa, ustvarjanje znanja in družbeni razvoj. Pristop 
integralnih svetov127 predstavlja ontološki in epistemološki temelj integralne univerze.  
 
Po tem kratkem orisu koncepta integralne univerze bomo v naslednjem prispevku zaokrožili obravnavo 
vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.  
 

Dr. Darja Piciga 

                                                           
125

 Povzeto:  

- po članku Schieferja in Lessema The Integral University: Holistic development of individuals, communities, 
organisations and societies, objavljenem leta 2014 v posebni številki Unescove revije Prospects na temo učenja in 
kompetenc za 21. stoletje. Dostopno prek: http://trans-4-m.com/wp-content/uploads/2016/06/Integral-University-
Schieffer-Lessem-Prospects-UNESCO-2014-12.pdf; 
- ter po predstavitvi koncepta integralne univerze na spletni strani Centra Trans4m: http://www.trans-4-
m.com/integral-worlds-theory/integral-university-theory/.  
126

 CARE koncept smo spoznali v dveh prispevkih: 90. nadaljevanje, 91. nadaljevanje.  
127

 Uvodna predstavitev pristopa, ki ga razlagamo skozi celotno Integralno serijo: 16. in 22. nadaljevanje.  

http://trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-development-theory/
http://trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-economics-theory/
http://trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-research-theory/
http://trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-dynamics/
http://trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-enterprise-theory/
http://trans-4-m.com/wp-content/uploads/2016/06/Integral-University-Schieffer-Lessem-Prospects-UNESCO-2014-12.pdf
http://trans-4-m.com/wp-content/uploads/2016/06/Integral-University-Schieffer-Lessem-Prospects-UNESCO-2014-12.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-university-theory/
http://www.trans-4-m.com/integral-worlds-theory/integral-university-theory/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2091.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 96. nadaljevanje              6. 8. 2018 

 
96. Pregledni prispevek o vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj  
 
V devetih prispevkih Integralne serije (od 87. do 95. nadaljevanja) smo obravnavali  vzgojo in izobraževanje 
za trajnostni razvoj (VITR) kot enega ključnih mehanizmov za vzpostavljanje integralnega zelenega 
gospodarstva in družbe. V tokratnem nadaljevanju pregledno povzemamo pomembna sporočila teh 
prispevkov in hkrati dodajamo napotila o tem, kako je VITR vključen v dokumente in gradiva o trajnostnem 
razvoju in zelenem gospodarstvu.  
 
Izobraževanje praviloma predstavlja enega ključnih vzvodov za doseganje temeljnih sprememb v družbi in 
gospodarstvu na dolgi rok, v Integralni seriji seveda za prehod v integralno obogateno trajnostno družbo in 
gospodarstvo. Širšim razvojnim razmislekom se bomo posvetili v zadnjih štirih prispevkih naše nadaljevanke.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

INTEGRALNA OBRAVNAVA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
(POMEMBNI PRISPEVKI IN POBUDE / AVTORJI / KJE JIH NAJDEMO / 

MODELI IN KLJUČNA SPOROČILA, POUDARKI) 

 
VITR KONCEPTUALNO IN V PRAKSI 

Desetletje VITR: 
- UNESCO: Desetletje vzgoje in 
izobraževanja za trajnostni razvoj 
(2005-2014); 
- Strategija vzgoje in izobraževanja 
za trajnostni razvoj UNECE; 
- Smernice vzgoje in izobraževanja za 
trajnostni razvoj od predšolske 
vzgoje do douniverzitetnega 
izobraževanja.  
(87. nadaljevanje)   
 

Novejši dokumenti: 
-  Global Action Programme (GAP) & 
Roadmap – UNESCO;  
- 8. ministrska konferenca „Okolje za 
Evropo” – UNECE;  
- Education for SDGs. Learning 
Objectives. – UNESCO.  
(89. nadaljevanje) 

 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Povezava med zelenim gospodarstvom in VITR (po delovnem gradivu UNECE) - 88. nadaljevanje               
 

ZELENO GOSPODARSTVO (UNEP) 
VITR – VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA 

TRAJNOSTNI RAZVOJ (UNESCO) 

IZBOLJŠANA BLAGINJA LJUDI IN DRUŽBENA ENAKOST. 
ZMANJŠANA OKOLJSKA TVEGANJA IN EKOLOŠKE IZGUBE. 

Rast prihodka in zaposlenosti. 
 
 

Javna in zasebna vlaganja, ki: 
 zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in 

onesnaževanje, 
 povečujejo učinkovito rabo virov (energetsko,  

snovno učinkovitost, …) 
 preprečujejo izgube biotske raznovrstnosti in 

ekosistemskih storitev 
 
 
 
 
 

Preobrat v ekonomskem mišljenju, stališča do TR 
(družbeno-ekonomsko soglasje: trajnostna raba 

ekonomskega + družbenega + okoljskega kapitala) 

UNECE, 2011: 
VITR „opremi“ ljudi z vrednotami, znanji in 
spretnostmi, kompetencami, ki so nujne za 

UDEJANJANJE koncepta zelenega gospodarstva. 
 

Povezava med 
multiplimi 

globalnimi krizami in 
netrajnostnimi 
gospodarskimi 

aktivnostmi 

 
Premik v 

ekonomske
m mišljenju 

 

KLJUČNE TEME: 
 Spodbujanje trajnostne potrošnje 
 Usvajanje zelenih znanj in spretnosti 

 Povečanje ozaveščenosti in 
 sodelovanja javnosti 

 

! Najmanj pozornosti se namenja gospodarski 
komponenti ! 

 

 

UNESCO šola skozi štiri stebre 
učenja (vzgoje in 
izobraževanja) 
 
92. nadaljevanje               
 
 
 

 

CARE proces kot ključni integralni model za izobraževanje in razvoj, tudi za vzpostavljanje integralnih 
univerz in centrov 
 

Prof. Alexander Schieffer, Prof. Ronnie Lessem, več publikacij  
 

91. nadaljevanje, 95. nadaljevanje    
   
 C: Community activation – Aktiviranje skupnosti. Tema: na skupnosti temelječa učenje in razvoj.  
 A: Awakening Integral Consciousness – Prebujanje integralne zavesti. Tema: ozaveščanje in kolektivno učenje. 
 R: Innovation driven Research – Raziskovanje, ki ga poganjajo inovacije. Tema: izobraževanje in ustvarjanje znanja.  

 E: Embodying Integral Development – Poosebljanje integralnega razvoja. Tema: Krepitev zmogljivosti in 
razreševanje problemov v realnem življenju.           

ZELENA  

DELOVNA  

MESTA 
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Dodana vrednost pristopa integralnih svetov k VITR (92. nadaljevanje):  

 Vgrajeni transformativni ritem 

 Spodbujanje interakcije med vsemi področji znanja in delovanja 

 Od posameznika do družbe - delovanje na več ravneh 

 Vključenost kulture 

 Trajnostni razvoj ukoreninjen v naravi in skupnosti 

Vrtec Otona Župančiča  
Slovenska Bistrica 
 
Ivana Leskovar, Stanislava 
Stegne, Mojca Pešak 
 
13. nadaljevanje  
14. nadaljevanje  
19. nadaljevanje 
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Biodinamični projekt  
»Narava nas uči« 
 
Dr. Maja Kolar 
 
19. nadaljevanje, 20. 
nadaljevanje 

 

 
 

Biotehniški center Naklo:  
Celostni pristop ozelenitve VIZ in 
vključevanja načel VITR Biotehniškega 
centra Naklo 
 
Dr. Liliana Vižintin 
 
89. nadaljevanje               
   
 
 

 

Biotehniški center Naklo:  
Integralni trajnostni metodološki pristop, 
ki so ga razvili za projekt Life from soil 
 
Dr. Liliana Vižintin 
 
89. nadaljevanje               
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Osnovni integralni model BC Naklo 

 

Milena Maček Jerala, Liliana Vižintin &  

Marijan Pogačnik, 12. poglavje knjige 
Integral Green Slovenia 
 
90. nadaljevanje               

 

Projekt Zlato jabolko 
 

Prof. Barica Marentič Požarnik 
 
92. nadaljevanje               

 

Študijski krožki (ŠK) kot oblika 
neformalnega izobraževanja odraslih 
 
Dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center 
Slovenije 
 
32. nadaljevanje: ŠK o Solčavskem gorskem 
lesu 
93. nadaljevanje: Izsek iz razstave ob 25. 
letnici študijskih krožkov, Jakopičevo 
sprehajališče v Ljubljani, april – junij 2018               
 
 

Zaradi velike vloge ohranjanju in uporabi naravne in kulturne 
dediščine so ŠK pomembni tako z vidika varovanja okolja kot 
širše trajnostnega razvoja.  
 
ŠK kot skupnosti, ki na osnovi znanja delujejo in iščejo nove 
poti trajnostnega razvoja. Usmerjeni v prihodnost, a istočasno 
v dialogu s preteklostjo. Njihovo učenje je inovativno učenje, ki 
se dogaja v prav določenem – njihovem – okolju, zato lahko s 
svojim izobraževanjem spreminjajo okolje, uvajajo novosti, ki 
bodo nagovorile ljudi. Njihovo učenje je integrativno učenje in 
rezultat je (poleg znanja tudi) praktična modrost. Integrativno 
/ celovito učenje zato, ker: vključuje vse zmožnosti in odnose, 
različne forme inteligentnosti (praktično, analitično in 
kreativno, socialno in emocionalno) in učenje z delovanjem. 
(povzeto po nagovoru  prof. Nives Ličen) 
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Dravinjska dolina kot 
učna regija za trajnostni 
razvoj 
 
Prof. Ana Vovk Korže 
 
94. nadaljevanje, 
95. nadaljevanje                             
 
 

 

 

VITR V DOKUMENTIH IN POBUDAH ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZELENO GOSPODARSTVO 
(osnovni pregled: 74. nadaljevanje) 

Agenda za trajnostni razvoj do 
leta 2030 (2015) 
OZN 
 
6. nadaljevanje                

OZN 
Združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni razvoj in 
spodbuja k spremembi razvojne paradigme z uravnoteženim 
upoštevanjem vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljske, 
gospodarske in družbene. Celostni pristop za soočanje s temi izzivi se 
odraža v tesnih medsebojnih povezavah in številnih prvinah, ki 
povezujejo 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja.  
Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter 
spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar vključuje tudi 
vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj.  
 

Scenariji razvoja Slovenije do 
leta 2035: Trendi in priložnosti v 
času podnebnih sprememb 
(2008) 

Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development, financer: 
Služba Vlade RS za razvoj 
 
65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje  

 

Scenarij Zelena oaza - ključni dejavniki:  
 ozaveščenost in izobraževanje, razvoj tehnologij  

 

Podnebna strategija ali 
Strategija prehoda Slovenije v 
nizkoogljično družbo do leta 
2050 – osnutek (dve verziji, 2011, 
2012)  
 
Služba vlade za podnebne 
spremembe, direktor Jernej 
Stritih 
 
67. nadaljevanje, 68. 
nadaljevanje        

Vizija nizkoogljične družbe za Slovenijo leta 2050: vzajemno povezana in 
vključujoča nizkoogljična družba z odličnim gospodarstvom ter 
kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja.        
 
Strateški pristop: zniževanje emisij TGP preko zelene rasti (priložnosti), 
prilagajanje na spremenjeno podnebje, horizontalne strategije. 
Inovacije in izobraževanje ena od štirih horizontalnih strategij. 
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Knjiga Integral Green Slovenia z 
modelom Integralne zelene 
Slovenije, Routlege, 2016  
 
Uredniki in glavni avtorji: dr. 
Darja Piciga, dr. Alexander 
Schieffer, dr. Ronnie Lessem. Več 
kot 40 soavtorjev iz Slovenije. 
 
71. nadaljevanje 

 
 

 
Integralna zelena Slovenija je predstavljena s poudarkom na štirih 
pristopih integralnega zelenega gospodarstva, vsakega ponazarja nekaj 
dobrih praks. VITR z modeloma Vrtca Slovenska Bistrica in BC Naklo so 
postavljeni v središče (moralno jedro).  

Strategija razvoja Slovenije do 
leta 2030 (SRS 2030) 
 
Služba vlade za razvoj in 
kohezijsko politiko (SVRK) 
 
70. nadaljevanje,  
72. nadaljevanje 

Osrednji cilj in strateške usmeritve SRS 2030: 
osrednji cilj - zagotoviti kakovostno življenje za vse  – je  mogoče 
uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim 
razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje 
in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.  

 
Učenje za in skozi vse življenje je ena od petih strateških usmeritev.  
Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, s tem da se 
VITR ne omenja, načrtuje pa se uveljavitev koncepta trajnostnega 
razvoja, aktivnega državljanstva in etičnosti kot eno od načel vzgoje in 
izobraževanja.  

Nacionalni program varstva okolja  
do leta 2030:  
- Osnutek v javni razpravi (oktober 
2017);  
- DELOVNO GRADIVO - za posvetovanje z 
 ministrstvi (februar 2018) 
 
MOP - Ministrstvo za okolje in prostor  
 
72. nadaljevanje 

Predvidene cilje in ukrepe osnutka NPVO 2030 usmerja okoljska 
vizija: Zdravo naravno in bivalno okolje v Sloveniji in izven nje 
omogoča kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim 
generacijam. 
 
Poglavje 6.4. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA VARSTVO 
OKOLJA: Na področju vzgoje in izobraževanja za varstvo okolja 
bo treba v prihodnje narediti odločnejši napredek s cilji:  
– da se polno uveljavi načelo trajnostnega razvoja kot eno 

ključnih načel vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in da je 
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73. nadaljevanje               
  

hkrati vzgoja in izobraževanje uveljavljena kot ključni 
podporni sistem doseganju ciljev trajnostnega razvoja in 
varstva okolja,  

– da so mladina in odrasli opolnomočeni za delo in življenje v 
zelenem gospodarstvu, 

– da je okoljska pismenost ključna sestavina funkcionalne 
pismenosti.   

Usmeritve in ukrepi.  
 
Pripravljene so bile tudi DODATNE STROKOVNE PODLAGE - 
Stanje in prepoznani izzivi.  

- Okvirni program za 
prehod v zeleno 
gospodarstvo (OPZG) 
(2015) 
 
- Partnerstvo za zeleno 
gospodarstvo (2016) 

- Ministrstvo za okolje in prostor  v 
sodelovanju z drugimi resorji, 
pripravo vodila: državna sekretarka 
mag. Tanja Bogataj 
 
- Vodi : Tadej Slapnik, državni 
sekretar v Kabinetu Predsednika 
Vlade Republike Slovenije  
 

72. nadaljevanje               

Temelji na ključnih področjih prehoda v 
zeleno gospodarstvo, od trajnostnega 
upravljanja virov do zelenih praks v 
kmetijstvu in gozdarstvu.  
 
Med ključnimi sklopi, ki nakazujejo 
možnosti in politike za prehod v zeleno 
gospodarstvo:  
8. izobraževanje in usposabljanje za 
zeleno gospodarstvo.  

Manifest civilne družbe 
za razvoj Slovenije z 
nadnaslovom Za družbo 
blaginje v trdni mreži 
življenja, januar 2018 

Več NVO in predstavnikov civilne 
družbe 
73. nadaljevanje               

Znanje in izobraževanje 
- Globalno učenje 
- Skupnostno učenje za trajnostni razvoj 

- Finska kot model na 
znanju temelječega 
gospodarstva.  
 
- Zaveza družbe za 
trajnostni razvoj (2013, 
2016) 

- Pomembna vloga finske vlade 
- Finnish National Commission on 
Sustainable Development 
(nacionalna komisija za trajnostni 
razvoj) 
 
5. nadaljevanje,  
74. nadaljevanje   

V času velike gospodarske krize so močno 
podprli kakovostno izobraževanje za vse 
(tradicionalno je za Finsko značilno visoko 
vrednotenje znanja) .  
 

 

 
 
 

DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 97. nadaljevanje              7. 8. 2018 

 
97. Mednarodna konferenca Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k 
ciljem trajnostnega razvoja128 
 
Konceptualni okvir integralnih svetov je mogoče uporabiti, kot smo pokazali v Integralni seriji, pri 
vzpostavljanju trajnostnega razvojnega procesa na različnih ravneh, od individualne do globalne. O tem 

                                                           
128128

 Koncept in program konference na spletni strani Integralne zelene Slovenije:  
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
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razpravljamo na že tradicionalnih mednarodnih konferencah Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet 
(Integral Green Economy for a Better World – IGE), s tem da se osredotočamo na ravni od skupnostne in 
organizacijske do globalne, poudarjamo pomen integralnega zelenega gospodarstva in posebno pozornost 
posvečamo praktičnim primerom. Prvi dve konferenci (september 2013, november 2014) sta predstavljeni v 
knjigi Integral Green Slovenia in predstavljata temelje za prispevke v knjigi. O tretji konferenci (IGE 2017) , ki 
je potekala januarja 2017, bomo spregovorili v tokratnem nadaljevanju. Priprave na četrto konferenco pa 
potekajo v teh mesecih, izvedli jo bomo 13. in 14. septembra v Poljčanah v Dravinjski dolini129. 
 
Tretja mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet, ki je potekala 31. januarja v 
Hiši Evropske unije v Ljubljani, je bila namenjena socialnim inovatorjem z različnih področij in odločevalcem. 
S povezovanjem znanstvenih, strokovnih, umetniških in civilnodružbenih prispevkov je ponudila odgovore na 
vprašanje, kako lahko pristop integralne zelene ekonomije in družbe, s Slovenijo kot pilotno deželo, prispeva 
k novi evropski renesansi v kontekstu uresničevanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Naravna in kulturna 
dediščina, skupnost, zeleno in socialno gospodarstvo, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj so bile 
teme, ki so bile še posebej izpostavljene. Ključno sporočilo konference bi lahko povzeli kot: Z globalnimi in 
lokalnimi izzivi se moramo soočati na celosten način, usmerjajo naj nas vrednote! 
 
Konferenco z naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja sta 
organizirali Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo in Center za integralni razvoj Trans4m v 
sodelovanju s Partnerstvom za zeleno gospodarstvo Slovenije in več kot 20 institucijami in organizacijami. 
Sodelovalo je več kot 100 udeležencev. Konferenca je bila zasnovana na predhodnih dogodkih na temo 
integralne zelene ekonomije in družbe in na knjigi Integral Green Slovenia.  
 

Slika: Predavatelji in 
udeleženci konference  

IGE 2017 
 

 

 
Program dogodka ja izhajal iz zavedanja, da je zaradi izzivov na nacionalni, evropski in globalni ravni nujno 
spremeniti razvojno paradigmo, ki mora povezati dva ključna, v prihodnost usmerjena procesa: 
prizadevanja za trajnostni razvoj in vzpostavljanje integralnega, celostnega spoznavanja in delovanja. Taka 
nova paradigma izhaja iz teoretskega okvira integralnih svetov, ki je bil na konferenci predstavljen skupaj z 
odličnimi praksami iz različnih svetovnih kultur ter uporabo na različnih področjih in ravneh, najbolj celostno 
na modelu Integralne zelene Slovenije - ki vsak po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in 
skupnosti, kulture in duhovnosti, znanosti in tehnologije ter politike in ekonomije. Te elemente povezujejo 

                                                           
129

 Več informacij o dogodku na spletni strani konference.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/
http://www.trans-4-m.com/
http://fsp.us4.list-manage.com/track/click?u=4acdb806b7a730058d8a25ed1&id=9267f5fb69&e=2c1529d4a8
http://integralna-zelena-slovenija.si/Publikacije.html
http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018
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in navdihujejo vrednote, moralno jedro v središču. Pri integralni zeleni ekonomiji spodbujamo različne 
ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko 
razvojnega, v kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, do zelenega 
podjetništva in etičnega bančništva. 
 
Po uvodnem plenarnem delu je delo potekalo v treh tematskih sklopih, njihove predloge so 
udeleženci povezali v zaključnem plenarnem delu: 
 
 

1. Kulturna in naravna dediščina v povezavi s skupnostjo za integralno prenovo Slovenije in Evrope.  
 

2. Socialno na znanju temelječe gospodarstvo, s poudarkom na prednostih in priložnostih v Sloveniji 
in Evropi, ter kot perspektivna pot k Ciljem trajnostnega razvoja 2030. 
 

3. Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in za integralno dobo.  
 
Konferenca je potrdila konceptualno moč paradigme integralnih svetov za soočanje z globalnimi izzivi in 
opozorila na bogastvo neuporabljenih ali slabo izkoriščenih potencialov Slovenije in Evropske unije za 
integralno zeleno prenovo – torej za novo evropsko renesanso z Integralno zeleno Slovenijo kot pilotno 
deželo. Nakazala je možnosti, kako bi Evropa lahko ponovno prevzela vodilno vlogo pri trajnostni gospodarski 
in družbeni prenovi v svetovnem merilu - tokrat v sodelovanju z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in Ameriko. 
Kot smo pokazali s Pozivom za Integralno zeleno Evropo, lahko konceptualni okvir pristopa integralnih 
svetov na renesančen način obogati prizadevanja za cilje trajnostnega razvoja:  
 

 Z umeščanjem temeljnih vrednot, na katerih temelji evropska kulturna dediščina, v središče in kot 
izhodišče vizionarskega razmišljanja ter praktičnih politik in ukrepov - da navdihujejo, prispevajo k 
integraciji različnih področij in omogočajo močno povezavo vseh zainteresiranih strani z najglobljim 
vrednotnim jedrom evropske družbe. 
 

   

Slika: Kratka predstavitev Poziva za Integralno zeleno Evropo v angleščini 
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 Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturo posamezne družbe 
kot ključni, a pogosto zanemarjeni sestavni del celostnega pristopa k razvoju. Integralna paradigma 
trajnostnega razvoja tako zajema štiri, medsebojno uravnotežene razsežnosti - gospodarstvo, okolje, 
družbo, kulturo - in močno temelji na moralnem jedru. Integralna zelena Evropa je avtentično 
zgrajena na evropski kulturi, istočasno pa prepoznava prispevke sosednjih in drugih kultur. 
 

 S ponovnim premislekom o ekonomski paradigmi, ki je v veliki meri odgovorna za sedanjo okoljsko 
degradacijo, socialne in gospodarske krize. Prihodnost evropskega gospodarstva je treba ponovno 
zgraditi na bogastvu integralnih impulzov iz vseh sfer in sektorjev družbe, potrebno je spodbujati 
različne ekonomske pristope in poti, ki so uspešni v pogojih prostega trga in so odporni na krize (npr. 
zeleno gospodarstvo, socialno podjetništvo), ter upoštevati celoten okoljski in družbeni vpliv 
poslovnih dejavnosti. 
 

 S povezovanjem in nadgradnjo številnih uspešnih evropskih integralnih zelenih praks, ki jih 
pojasnjujemo s pomočjo integralne ekonomije in integralnega razvoja; med njimi integralna zelena 
Slovenija kot pilotna država.  
 

 S pametno integracijo in učinkovitim izvajanjem politik EU, ki temeljijo na načelih trajnostnega 
razvoja, kot so zeleno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter številne druge. 

 

 S tem, da Evropi pomagamo k zavedanju, da se "integralna doba" in "družbena renesansa" pojavljata 
tudi v drugih kulturah, in da podpira take celovite impulze za družbeno in gospodarsko obnovo v 
državah v razvoju. 

 

In zaključni poudarek: Soustvarjanje Integralne zelene Evrope bi lahko evropski skupnosti pomagalo ponovno 
prevzeti  - zdaj v partnerstvu z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in Ameriko ter gradeč na njih - skupno vlogo 
Krmarjenja (Navigating) družbene in gospodarske obnove v svetovnem merilu.  
 
Pri Pozivu za Integralno zeleno Evropo se zgledujemo po slavnem obdobju evropske renesanse, podobno kot 
nekatere druge pobude v preteklih letih. Predlogi in pobude za novo evropsko renesanso so se osredotočali 
na področja znanosti in tehnologije130 ter kulture131. Novejši predlog, povzet na spodnji sliki (The Appeal of 9 
May), se nanaša na: proces demokratizacije; varnosti in obrambe; migracijske teme; investicije v 
infrastrukturo; monetarno unijo in srednje izobraževanje.  
 

 

                                                           
130

 Kot predlog EURAB iz leta 2009.  
131

 Na primer The Coming European Renaissance, Europe needs a new Renaissance.  

https://ec.europa.eu/research/erab/pdf/erab-first-annual-report-06102009_en.pdf
http://www.huffingtonpost.com/sramana-mitra/the-coming-european-renai_b_9306958.html
https://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2012/may/08/europe-needs-new-renaissance
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Poziv 9. maja, Kažipot za novo evropsko renesanso132 je predstavljen kot pobuda za celostno, ambiciozno in 
realistično strategijo za ohranitev evropskih vrednot in ponovno prevzemanje vloge vira napredka za vse. 
Vendar je sestavljen le iz šestih obstoječih pobud oz. programov z omejenim dosegom, zgolj šibko povezanih 
s trajnostnim razvojem. Tudi ostale pobude, ki smo jih našteli, ne vključujejo integralne perspektive in se ne 
umeščajo v okvir paradigme trajnostnega razvoja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike: Čudovito prizorišče konference,  

s poudarkom na slovenski kulturni 

dediščini in eko-dizajnu, je s svojimi 

študenti prispevala  

Fakulteta za dizajn 

 

                                                           
132

 The Appeal of 9 May iz leta 2016 se navezuje na dan Evrope, 9. maja, ko praznujemo mir in enotnost v Evropi. Ta dan 
obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schuman je 
v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med 
narodi Evrope. Zavzel se je za oblikovanje evropske institucije, ki bi skrbela za skupno upravljanje industrije premoga in 
jekla. Pogodbo o ustanovitvi takšne institucije so podpisali naslednje leto. Schumanov predlog šteje za začetek 
povezovanja držav v Evropsko unijo. 

http://www.m9m.eu/l201/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_sl
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Za zaključek današnjega prispevka, s katerim spet na nov način povzemamo znanje o integralnem pristopu in 
trajnostnem razvoju, ki smo ga gradili skozi številna nadaljevanja Integralne serije, ter kažemo možnosti 
uporabe tega znanja133, še nekaj zaključkov 3. konference o integralnem zelenem gospodarstvu:  
- Slovenska dediščina skupn(ost)nega upravljanja z naravnimi viri omogoča nove poslovne priložnosti, kot sta 
na primer zeleni turizem (zelena shema trajnostnega turizma, Slovenja kot prva zelena destinacija na svetu) 
in učenje za trajnostni razvoj (na primer študijski krožki, učna regija Dravinjska dolina). Vendar te dediščine, 
gledano v celoti, ne poznamo dovolj in jo slabo vzdržujemo.  
- Slovenija se med drugim odlikuje pri izvedbi Dnevov evropske kulturne dediščine in po vrhunskem 
trajnostnem dizajnu. 

                                                           
133

 Z različnimi možnostmi uporabe konceptualnega okvira integralnih svetov bomo nadaljevali še v zadnjih treh 
prispevkih Integralne serije.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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- Socialno na znanju temelječe gospodarstvo, ki v Evropski uniji že prispeva 10 % delovnih mest, v Sloveniji pa 
imamo zanj odlične potenciale in njegov razvoj sistemsko podpiramo, se kaže kot zelo perspektivna pot k 
Ciljem trajnostnega razvoja 2030. 
- Potenciali ekološkega kmetijstva kot modela krožnega gospodarstva in trajnostnosti so premalo izkoriščeni.  
- Celosten pristop je nujen tudi v vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj, ki mora biti vključena v vse ravni 
izobraževanja in vpeljana na sistematičen način.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 

DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 98. nadaljevanje              8. 8. 2018 

 
98. IGE 2018, 13. in 14. 9. 2018: Integralni zeleni razvoj na lokalni, regionalni ravni 
in globalni ravni, s sodelovanjem Afrika-Evropa in Slovenijo kot prostorom za 
učenje o trajnostnem razvoju   
 
Predhodno, 97. nadaljevanje Integralne serije smo zgradili okrog 3. mednarodne konference Integralno 
zeleno gospodarstvo za boljši svet134, ki je potekala 31. januarja 2017 v Ljubljani, v Hiši Evropske unije pod 
naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja135. Pri 
predstavitvi IGE 2017 smo povzeli tudi Poziv za Integralno zeleno Evropo, kot spodbudo k iskanju integralnih 
trajnostnih rešitev za prihodnost Evrope. Konceptualni okvir pristopa integralnih svetov lahko obogati 
prizadevanja za cilje trajnostnega razvoja in s tem prispeva k novi evropski renesansi – torej ne le za 
premagovanje kriz, ampak možnost, da Evropa ponovno prevzame vodilno vlogo pri trajnostni gospodarski in 
družbeni prenovi v svetovnem merilu136. Vendar danes v partnerstvu z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in 
Ameriko ter gradeč na njih. Kratki ponovitvi poziva (tudi z drugačnimi formulacijami) dodajamo tudi 
reference na Integralno serijo:  
 

 Z umeščanjem temeljnih vrednot, na katerih temelji evropska kulturna dediščina, v središče 
razvojnega modela.137  
 

 Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturno razsežnost 
posamezne družbe (poleg gospodarske, družbene in okoljske) - Integralna zelena Evropa, zgrajena na 
evropski kulturi, hkrati pa prepoznava prispevke sosednjih in drugih kultur.138  
 

 S preoblikovanjem ekonomske paradigme za trajnostni gospodarski model, z vključevanjem 
integralnih impulzov iz vseh sfer in sektorjev družbe, spodbujanjem različnih ekonomskih pristope in 
poti ter upoštevanjem celotnega okoljskega in družbenega vpliva poslovnih dejavnosti.139 

                                                           
134

 Po skupnim naslovom Integral Green Economy for a Better World smo v Sloveniji organizirali že tri mednarodne 
konference (IGE 2013, IGE 2014, IGE 2017), od teh sta prvi dve orisani v knjigi Integral Green Slovenia, o zadnji pa je več 
objav na spletu (tudi v predhodnem nadaljevanju).  
135135

 Koncept in program konference na spletni strani Integralne zelene Slovenije. 
136

 Gre za proces Krmarjenja (Navigating), po GENE konceptu: za Evropo so najbolj značilni poudarki »severnega« 
integralnega sveta, torej konceptualna moč (za GENE koncept prim. 22. in 24. nadaljevanje Integralne serije).  
137

 Vrednote so ena ključnih tem Integralne serije, saj so postavljene v središče integralnega zelenega razvojnega 
modela. O njih pišemo od 4. nadaljevanja dalje (ko smo prvič predstavili etično banko Triodos). S temeljnimi vrednotami 
evropske kulturne dediščine se nismo posebej ukvarjali, prav gotovo pa lahko v ta sklop uvrstimo vrednote trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti (več o DO v: 76. in 77. nadaljevanje).   
138

 Pregled »južnega« in »vzhodnega« integralnega sveta (narava in skupnost ter kultura in ozaveščenost / duhovnost) 
v:  
36. in 37. nadaljevanje  (»jug«),  49. in 50. nadaljevanje (»vzhod«).   

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
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 S povezovanjem in nadgradnjo številnih uspešnih evropskih integralnih zelenih praks, med njimi 
Integralna zelena Slovenija kot pilotna država.140  
 

 S pametno integracijo politik EU za trajnostni razvoj.141 
 

 Z zavedanjem o integralnih procesih in "družbeni renesansi" tudi v drugih kulturah, in s podporo 
takim celovitim impulzom za družbeno in gospodarsko obnovo v državah v razvoju. 

 
Poziv za Integralno zeleno Evropo lani ni bil deležen potrebne pozornosti medijev, javnosti in odločevalcev, 
da bi z njim vplivali na snovanje evropske prihodnosti. Ker pa se izzivi in krize, s katerimi se sooča Evropska 
unija tako doma kot na mednarodni sceni, nadaljujejo in v nekaterih pogledih glede na začetek lanskega leta 
še zaostrujejo, je smiselno, da ga ponovno predstavimo in povežemo z aktualnimi dogajanju. V tem smislu 
gradimo na zadnji točki, s poudarkom na globalni regiji Afriki, kar predstavlja eno od treh vodilnih tem 4. 
mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet.  
 
Pri predstavitvi IGE 2017 smo napovedali tudi IGE 2018, ki bo potekala 13. in 14. septembra v Poljčanah v 
Dravinjski dolini142. Tudi letošnja konferenca je zasnovana kot edinstven dogodek v evropskih in svetovnih 
prizadevanjih za trajnostni razvoj, ki ga tokrat gosti Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Rdeča nit 
konference je povezovanje lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanje integralnih zelenih 
rešitev, namenjena pa je socialnim inovatorjem, ki za trajnostne cilje delujejo na različnih področjih in v 
različnih sektorjih: od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja. Nova 
spoznanja in praktični modeli bodo relevantni tudi za odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Zasnovana 
je na predlani izdani knjigi Integral Green Slovenia, na aktualni predstavitvi integralnega pristopa v 
slovenščini (Integralna serija) in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene tehnologije in družbe. 
Sodelovalo bo tudi več strokovnjakov mednarodnega centra Trans4m. 
 
Širši dogodek, mednarodna konferenca v ožjem smislu, se bo odvijal 13. septembra, za naslednji dan (14.9.) 
pa je načrtovana delavnica, osredotočena na praktične rešitve143. V obeh dnevih bo delo organizirano okrog 
naslednjih tem in vsebinskih sklopov:  
 

 Integralno oplemeniten in z evropskim kontekstom obogaten trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, 
občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne 
zelene družbe in ekonomije. 
 

 Razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju. 
  

 Integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v 
okviru afriško-evropskega sodelovanja.  

 
In kaj so cilji konference?  
 

• Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanje globalnih izzivov in kot obetavno teoretično 
podlago za Agendo 2030, še posebej pa graditi na skupnostni filozofiji Ubuntu (Jaz sem, ker ste vi, ker smo 
mi), ki izvira iz Afrike144. 

                                                                                                                                                                                                   
139139139

 Gre seveda za teorije integralne ekonomije, »zeleno« obarvano: osnovna predstavitev, na konkretne usmeritve 
za novo, trajnostno ekonomsko paradigmo Evrope pa najbolj usmerjata »severni« in »zahodni« integralni svet 
(pregledni prispevki: 74. nadaljevanje in 75. nadaljevanje; 86. nadaljevanje. 
140

 Model Integralne zelene Slovenije predstavljamo v številnih prispevkih Integralne serije, pregledno v 71. 
nadaljevanju. 
141

 O pametni integraciji EU politik za trajnostni razvoj pišemo v več nadaljevanjih, najbolj sistematično v: 41. 
nadaljevanje, 45. nadaljevanje.  
142

 Več informacij o dogodku na spletni strani konference.  
143

 Konferenca 13.9. bo potekala v slovenščini, z zagotovljenim prevodom v angleščino, delavnica 14.9. pa je predvidena 
samo v angleščini. 
144

 O afriški skupnostni filozofiji Ubuntu smo na kratko spregovorili v dvojnem 36. in 37. nadaljevanju. Z enim stavkom jo 
lahko izrazimo kot Jaz sem, ker ste vi, ker smo mi ("I am because you are", "I am because we are ").  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
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• Uporabiti celosten teoretični model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih praks, 
kot konceptualni okvir za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks, in ob tem raziskati 
možnost sočasne uporabe sinteznih mer trajnostnega razvoja, kot sta okoljski odtis in indeks človekovega 
razvoja145.  
 

• Prikaz potencialov in pričakovanih koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe (potenciali 
in koristi bodo dokumentirani z obetajočimi primeri iz prakse) za reševanje izzivov za trajnostni razvoj v 
Afriki, ki jih je mogoče spodbujati tudi prek sodelovanja med Evropo in Afriko. 
 

• Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, zlasti kot 
možni prostor učenja za trajnostni razvoj146. 
 

• Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot 
mednarodno, zlasti z  globalno mrežo Trans4m147.  
 
Med integralnimi zelenimi modeli iz Afrike, za katere je smiselno, da Evropska unija v okviru afriško-
evropskega sodelovanja podpre njihovo širjenje in s tem dolgoročno prispeva k reševanju globljih vzrokov za 
migrantsko krizo, je prav gotovo primer SEKEM-a, biodinamičnega podjetja – skupnosti v egiptovski puščavi. 
Predstavili smo ga v 8., 30. in 40. nadaljevanju Integralne serije, omenjali še večkrat. Na spodnji sliki pa prvič 
predstavljamo model Univerze Heliopolis, SEKEM-ove univerze za trajnostni razvoj, ki je bil obravnavan na 
konferenci IGE 2017.  

 
Slika: Integralno izobraževanje na primeru Univerze Heliopolis 

 
Na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m je mogoče najti več zapisov in novic o integralnih 
modelih iz Afrike, nekateri bodo predstavljeni tudi na konferenci IGE 2018148. Dva primera, o katerih bo 
govora na IGE 2018, sta na spodnjih slikah, omenjena pa sta bila že na lanski konferenci.  

                                                           
145

 O okoljskem odtisu in indeksu človekovega razvoja: 35. nadaljevanje, 72. nadaljevanje.  
146

 O učenju za trajnostni razvoj od 87. do 96. nadaljevanja Integralne serije, posebej relevanten je prispevek o 
Dravinjski dolini kot učni regiji za trajnostni razvoj.  
147

 Več o tej mreži, ki jo vodi Center za integralni razvoj Tran4m, na http://www.trans-4-m.com/.  
148

 Nekaj naslovov napovedanih prispevkov: Integral Green Zimbabwe & Pundutso Communiversity/Nhakanomics 
Research Academy; Sekem in Egypt Renewed Integral Approach to Human Development, including Enterprise-
Community-and-Economy-Development; Collaboranomics / Integral Economic Development of Municipalities in (South) 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/
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Slika levo: Model Integralnega 

zelenega Zimbabveja, ki je 

podrobno razdelan v knjigi 

Integral Green Zimbabwe 

 
 

Slika desno: Model integralnega 

razvoja skupnosti v Nigeriji, 

zgrajenega okrog integralnega 

zdravljenja – Pax Africana149 

  

 

 

Letošnja konferenca o integralni zeleni ekonomiji bo prispevala k načrtovanju in nadgradnji trajnostnih 
modelov razvoja, zasnovanih na identificiranih razvojnih potencialih in z uporabo konceptualnega okvira 
integralnih svetov. O tem pa še nekaj besed v zaključnih dveh prispevkih Integralne serije.  
 

Dr. Darja Piciga 

                                                                                                                                                                                                   
Africa; How to restore African culture through building up an authentic African Fashion enterprise/economy; »Young 
Integral Entrepreneur in Africa«; Integral Education and Holistic Emancipation of Women and Society in Northern 
Nigeria; Role and Participation of South African Women Business Leaders in Technology and Social Innovation.  
149

 Več na http://www.trans-4-m.com/community/partner-organisations/pax-herbals-nigeria/ in v drugih prispevkih na 
http://www.trans-4-m.com/.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-zimbabwe/
http://www.trans-4-m.com/community/partner-organisations/pax-herbals-nigeria/
http://www.trans-4-m.com/
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DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 99. nadaljevanje              9. 8. 2018 

 
99. Individualna in skupnostna pot za integralne trajnostne inovacije. Še več 
slovenskih integralnih primerov.  
 
Po obravnavi vseh štirih integralnih svetov v skladu z GENE ritmom150 (od 27. do 86. nadaljevanja) in 
nadgradnji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj s konceptualnim okvirom integralnih svetov (87. – 86. 
nadaljevanje) smo v zadnjih dveh prispevkih Integralne serije razmišljali o uporabi predstavljene integralne 
paradigme pri razreševanju aktualnih in pričakovanih izzivov Evropske unije (Poziv za Integralno zeleno 
Evropo) ter za nove poudarke v afriško-evropskem sodelovanju. Torej kako lahko Evropa s podporo 
procesom integralnega zelenega razvoja (na primer pri podjetjih, skupnostih, različnih pobudah) prispeva k 
zagotavljanju blaginje v državah afriške celine in s tem k na dolgi rok tudi k odpravljanju globljih vzrokov za 
migracije iz Afrike v Evropo. Brez učinkovitega ukrepanja je za pričakovati, da se bo ob predvidenih 
demografskih trendih, čedalje bolj ogrožujočih posledicah podnebnih sprememb in učinkih drugih globalnih 
megatrendov151 migrantski tok iz Afrike v Evropo samo še povečeval.  
 
Načrtovanje in nadgradnja trajnostnih modelov razvoja, zasnovanih na identificiranih razvojnih potencialih in 
z uporabo konceptualnega okvira integralnih svetov, je torej tema, aktualna tako za Evropo kot za Afriko, pa 
tudi za ostale dele sveta. Zato se k njej vedno znova vračamo.152 Poleg osnovnega modela integralnih svetov 
z GENE ritmom (15., 16., 22. in 24. nadaljevanje Integralne serije) smo predstavili še dva uporabna modela:  
- 5 C-jev (5 C's): osredotoči (Centre) - ustvarjaj (Create) - kataliziraj (Catalyse) - povezuj (Connect) - so-razvijaj 
(Co-evolve) (43. in 44. nadaljevanje);  
- CARE proces: C: Community activation – aktiviranje skupnosti; A: Awakening Integral Consciousness – 
prebujanje integralne zavesti;  R: Innovation driven Research – raziskovanje, ki ga poganjajo inovacije. E: 
Embodying Integral Development – poosebljanje integralnega razvoja (90. in 91. nadaljevanje).  
 
Konceptualni okvir integralnih svetov pa vključuje še en pomemben razvojni koncept, ki je namenjen rasti 
posameznika kot socialnega inovatorja. Poleg GENE procesa kot vseobsegajočega transformacijskega ritma 
sta profesorja Lessem in Schieffer razvila še dve vzporedni poti, ki vsakemu agentu transformacije pomagata, 
da uspešno izvede transformacijsko pot in se dvigne od individualnega prispevka h kolektivnemu udejanjanju 
integralne inovacije (spodnja shema, povzeta s spletne strani Centra Trans4m153).  
 

                                                           
150

 Razlaga GENE ritma v 22. in 24. nadaljevanju.  
151

 Kot začetek obravnave globalnih megatrendov (GMT-jev) v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor junija 2017 
organiziralo dogodek Globalni megatrendi, okolje v Sloveniji in trajnostni razvoj. Ključne informacije o GMT-jih in Afriki 
je mogoče najti v prezentaciji Anite Pirc-Velkavrh z Evropske agencije z okolje.  
152

 Kot smo predstavili v 97. in 98. nadaljevanju, jo obravnavamo na zadnjih dveh konferencah o integralnem zelenem 
gospodarstvu, januarja 2017 in septembra 2018. 
153

 http://www.trans-4-m.com/purpose/our-process/. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7625/
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2017/06_junij/06_Dogodek_megatrendi/Pirc_Velkavrhi.pdf
http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018
http://www.trans-4-m.com/purpose/our-process/


 
343 

 

 
 

Slika: Vzporedna procesa »4 C's« (individualni) in CARE (skupnostni) 
 

Končni cilj je presegati posamičen in individualen impulz prenove, s tem da pridemo do kolektivnega in v 
idealnem primeru institucionalnega dolgoročnega delovanja za integralno prenovo. CARE proces kolektivne 
poti že poznamo. Pot posameznika pa sledi 4 C-jem (4 C's):  

 Call: odkrij svoje poslanstvo, tako notranji klic kot izzive zunanjega sveta, ki si jih poklican razreševati.  
 Context: odkrij in razloži neravnotežja na ravni posameznika, organizacije, družbe (razumevanje 

konteksta jaz-v-družbi). 
 Co-Creation: transformiraj svojo realnost (z akcijskim raziskovanjem, teoretičnim in praktičnim 

delom za razreševanje svojih izzivov). 
 Contribution: razširi svojo transformacijo, v kar največji možni meri povečaj svoj prispevek, tako da 

povzameš svojo integralno transformacijo in jo deliš s svojo skupnostjo in družbo.   
Tako »agent transformacije« (socialni inovator) deluje skozi dva vzporedna procesa k polni skrbi  - towards 
“full CARE”.  
 
V okviru pobude za Integralno zeleno Slovenijo se nismo toliko posvečali razvoju socialnih inovatorjev, 
posameznih nosilcev dobrih praks, kot je to značilno za delo Centra za integralni razvoj Trans4m154 - ključni 
akterji pobude niti nismo želeli nastopati s svojimi osebnimi zgodbami, ampak smo se poleg konceptualnega 
snovanja in gradnje politik (v pomenu »policy«) osredotočili bolj na odkrivanje, razlago in povezovanje 
dobrih praks. Seveda se zavedamo, da smo lahko v knjigi Integral Green Slovenia  in v Integralni seriji 
omenili, predstavili in integralno osvetlili le majhen del trajnostno razmišljujočih in delujočih posameznikov, 
timov, skupnosti …, ki jih imamo v Sloveniji ali je pri njih mogoče odkriti slovenske korenine. Nekateri so v 
preteklih letih nastopili na dogodkih Integralne zelene Slovenije, pa se naše sodelovanje ni razvilo do 
prispevka v knjigi. Naj omenim le na tradiciji znane domačije Grčin »zraslo« družino vrhunskih sokov 
Jabolčnik155 - njihovo zgodbo smo spoznali marca 2014.  Na istem posvetu156 smo slovenske dobre prakse 

                                                           
154

 Doktorski program centra, ki ga vodita profesorja Lessem in Schieffer, vključuje tako »4 C's« kot CARE proces: 
http://www.trans-4-m.com/care-4-society-apply-groundbreaking-phd-program-integral-development-2/. 
155

 Več o domačiji in družini na http://www.grcin.si/.     

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/care-4-society-apply-groundbreaking-phd-program-integral-development-2/
http://www.grcin.si/
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začeli predstavljati z integralnimi modeli štirih svetov in moralnega jedra. Poleg Solčavskega in Srca Slovenije 
tudi Občino Vojnik – njihov integralni model je na spodnji sliki, celotna predstavitev na tej povezavi.   
 

 

Slika: Integralni model 

Občine Vojnik iz leta 

2014 

 
Seveda smo v dobrih osmih letih našega delovanja spoznali številne posameznike, ki delujejo celostno in 
trajnostno, o mnogih drugih pa slišali. Med tistimi, ki se v javnosti niso pojavljali, naj omenim Janeza Mehleta 
iz Litije in Dola pri Ljubljani, od katerega smo se poslovili konec julija: skavt z dušo in srcem, inovator na 
tehničnem in gostinskem področju, radiestezist, življenjski svetovalec številnim posameznikom, mojster 
ponovne uporabe … in še marsikaj. Svetovno poznan pa je misijonar Pedro Opeka, ki podobno kot drugi 
avtorji priporočil157, objavljenih na začetku knjige Integral Green Slovenia, opozarja na pomen etike za 
trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. Po njegovem mnenju knjiga prepričljivo kaže, da so globoke 
vrednote ter jasno izraženo moralno gospodarsko jedro predpogoj za pravičnost, enakost in trajnostno 
gospodarstvo. »Oče Pedro« je ob tem, ko je pokazal na skladnost knjige z nedavno encikliko papeža 
Frančiška o okolju Laudato Si ter z modelom Akamasoe na Madagskarju, posebej poudaril: »Želim, da bi ta 
knjiga imela veliko pozitivnega odmeva v Sloveniji in po svetu!" 
 
V zadnjem, stotem nadaljevanju Integralne serije  bomo predstavili celosten pregled prispevkov serije.  
 

Dr. Darja Piciga  

 

 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                   
156

 Integralna ekonomija - z zelenimi delovnimi mesti do pravične družbe.  
157

 Dr. Hoesung Lee, predsednik Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC); Lawrence Bloom, generalni 

sekretar fundacije Be Earth, trajnostni poslovnež; Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji; 
Dr. Ibrahim Abouleish, ustanovitelj biodinamične skupnosti/podjetja Sekem, Egipt.  

http://www.dpiciga.com/PREDSTAVITEV%20OB%C4%8CINA%20VOJNIK%20marec%202014-pp2.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.dpiciga.com/Altermed_IntEko_vabilo1.pdf
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DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 100. nadaljevanje           10. 8. 2018 

 
100. Integralna serija od globalnih izzivov do povezovanja integralnih svetov in 
moralnega jedra za trajnostni razvoj, tako v konceptih in strategijah kot v 
praktičnem delovanju, in z dopolnjeno vizijo Integralne zelene Slovenije 
 
Napočil je trenutek, ko se lahko ozremo na vseh 99 nadaljevanj Integralne serije158 in poskušamo povzeti 
njihova sporočila. Nakazana so že v napovedi serije, ki smo jo objavili na začetku vsakega nadaljevanja in na 
dnu spletne strani serije http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/, ki gostuje na spletišču 
Integralne zelene Slovenije. Na koncu napovedi na spletni strani smo objavili še tri datoteke, v katerih je 
zbranih vseh 100 nadaljevanj: najprej prvih 40 nadaljevanj, nato pa še 41. do 70. nadaljevanje in 71. do 100. 
nadaljevanje.  
 
Predno se posvetimo vsebinskemu delu, bi bilo primerno omeniti soustvarjalce in podpornike Integralne 
zelene Slovenije. Tukaj pa se znajdemo v zadregi. Posameznikov, timov, skupnosti, organizacij in institucij, ki 
so od leta 2011 prispevali k razvoju pobude za Integralno zeleno Slovenijo, je toliko, da bi z njihovim 
naštevanjem presegli celoten prostor tega zadnjega nadaljevanja. Poleg tega so bili večinoma že omenjeni v 
Integralni seriji ali so celo nastopili kot avtorji prispevkov. Med tistimi, ki so bili dolga leta med ključnimi 
sodelavci pobude, pa je potrebno izpostaviti mag. Andreja Kranjca, dolgoletnega predstavnika Slovenije v 
mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah, ki v seriji še ni bil omenjen. Vsem prisrčna zahvala z 
željo po nadaljnjem skupnem ustvarjanju! 
  
V napovedi smo omenili teorijo integralnega razvoja. Pravzaprav vključuje več teorij, lahko govorimo celo o 
paradigmatskem premiku, tako da smo jo večinoma imenovali konceptualni okvir integralnih svetov. Ta 
paradigma je med drugim botrovala nastanku koncepta pametne integracije, ki je po našem mnenju tako 
pomemben za Slovenijo in Evropo, da smo ga postavili za vodilno misel celotne serije: S pametno integracijo 
do trajnostnega razvoja. O pametni integraciji EU politik za trajnostni razvoj pišemo v več prispevkih, najbolj 
sistematično v 41. in 45. nadaljevanju. V 71. nadaljevanju, ko smo pokazali, kako s konceptualnim okvirom 
integralnih svetov do Integralne zelene Slovenije, smo pametno integracijo umestili med vzhodno in severno 
sfero, saj gre za povezovalni koncept (odraz holističnega razmišljanja), ki ga sistematično razvijamo s 
»severnim«, racionalnim kognitivnim pristopom. V zadnjem, 100. nadaljevanju pa bomo s takim pristopom 
model Integralne zelene Slovenije iz knjige Integral Green Slovenia še nekoliko nadgradili. V 71. nadaljevanju 
smo prikazali model s ključnimi elementi (jedro in štirje pristopi integralnega zelenega gospodarstva), 
ilustriran z nekaj praktičnimi primeri (dobrimi praksami iz knjige in iz Integralne serije). Na spodnji sliki pa je 
poudarek na (nekaterih) potencialih, ki se v veliki meri navezujejo na politike EU za trajnostni razvoj (in smo 
jih večinoma obravnavali v okviru Integralne serije), zato smo pametno integracijo postavili v središče.   
 

                                                           
158

 Podčrtani deli besedila vključujejo internetne povezave.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%201.%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20-%20100.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20-%20100.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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Slika 1: Nekateri pomembni potenciali za Integralno zeleno Slovenijo na sistemski ravni 
(dr. Darja Piciga, avgust 2018) 

 
Na zgornji sliki razvrščeni potenciali nam lahko159 omogočijo uresničitev integralne zelene vizije, kot je 
predstavljena na sliki 2. Ponovno črpamo iz strateškega in programskega okvira EU, s tem da še posebej 
poudarjamo paradigmo trajnostnih prehodov160 in v središče postavljamo trajnostno vizijo, 
operacionalizirano v cilju zmanjšanja okoljskega odtisa ob nekoliko povečanem indeksu človekovega 
razvoja161. Posamezni elementi vizije nadgrajujejo cilje in usmeritve za integralno zeleno gospodarstvo 
Slovenije iz poglavja 14.1 v knjigi Integral Green Slovenia.   
 

                                                           
159

 Do predstavitve teh potencialov bo bralec najhitreje prišel preko preglednih prispevkov za posamezne »svetove«: 36. 
in 37. nadaljevanje (jug), 49. in 50. nadaljevanje (vzhod), 74. nadaljevanje in 75. nadaljevanje (sever), 86. nadaljevanje 
(zahod).    
160

 73. nadaljevanje.       
161

 Več o tej temi v: 35. nadaljevanje, 72. nadaljevanje . 

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2073.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
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Slika 2: Možna vizija Integralne zelene Slovenije 
(dr. Darja Piciga, avgust 2018) 

 
 

Za zaključek Integralne serije smo pripravili »kazalo« po tej nadaljevanki, ki bo bralcu pomagalo, da lažje 
pridobi osnovni vpogled v integralni konceptualni okvir. Poslavljamo se tako, kot smo začeli: s prijaznim 
vabilom  k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi. Pa tudi k sodelovanju v nadaljnjem procesu, na 
primer na 4. mednarodni konferenci v Poljčanah, 13. in 14. 9. 2018, in na drugih dogodkih, o katerem bomo 
obveščali preko spletne strani http://integralna-zelena-slovenija.si/.  
                                                                                                                                                                        Dr. Darja Piciga 

 
 
  

https://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018/
http://integralna-zelena-slovenija.si/
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PREGLED ZA OSNOVNI VPOGLED V KONCEPTUALNI OKVIR INTEGRALNIH SVETOV 

TEME in NEKAJ PRAKTIČNIH PRIMEROV162 
NADALJEVANJE  

 

 
 
NAČELA za sestavljanje novega konceptualnega okvira za 
razreševanje globalnih izzivov - pri iskanju trajnostne poti 
razvoja bomo uspešnejši:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregledna prispevka:  
 
6. nadaljevanje, 29. 1. 2018: 
Poskušamo z NAČELI. In namesto »silosnega« 
mišljenja predlagamo integriran pristop  
 
15. nadaljevanje, 16. 2. 2018: 
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako 
razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove 
izkušnje s pridom uporabili tudi drugi?  

① če bomo presegali kalupe  
(razmišljali »out-of-the-box«),   

② povezovali različna spoznanja, vede in pristope,  
③ vključevali raznolike gospodarske pristope, ki morajo 
delovati za vse,  
④ vrednote postavili v središče razvojnega modela,   
⑤ se oprli na lastno skupnost in kulturo ter hkrati sodelovali 
z drugimi kulturami, 
⑥ vzpostavili prijateljski odnos tudi z naravo, se od nje učili,   
⑦ uravnotežili različna področja, sfere 
⑧ in seveda umno, gospodarno in praktično delali.  

Konceptualni model integralnih svetov:  začetna in 
nadaljevalna obravnava 

 
 

15. nadaljevanje, 16. 2. 2018: 
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako 
razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove 
izkušnje s pridom uporabili tudi drugi?  
 
16. nadaljevanje, 19. 2. 2018: 
Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen 
Evropejec. In kaj lahko mi damo Evropi?  
 

                                                           
162

 V tabeli so prikazani praktični primeri, za katere smo objavili integralne modele. Integralnih zelenih praks pa smo 
predstavili še veliko več.  

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
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GENE proces transformacije  

 
 

22. nadaljevanje, 6. 3. 2018: 
Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek 
GENE procesa transformacije  

 
24. nadaljevanje, 8. 3. 2018: 
GENE proces v integralni ekonomiji in za razvoj 
družbe  
 

Integralna ekonomija 

 
 

23. nadaljevanje, 7. 3. 2018: 
Integralna ekonomija v teoriji in praksi: od 
skupnosti SEKEM do podjetja Interface  

 
24. nadaljevanje, 8. 3. 2018: 
GENE proces v integralni ekonomiji in za razvoj 
družbe  

 

Glavna neravnotežja v razcepljenem svetu, polnem kriz 

 
 

 
 

35. nadaljevanje, 30. 3. 2018: 
Neravnotežja znotraj posameznika, 
organizacije, skupnosti, družbe - in na globalni 
ravni  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
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»Potujemo« po integralnih svetovih: 
 

JUG, narava in skupnost:  27. - 37. nadaljevanje 
 

 
 

VZHOD, kultura in ozaveščenost / duhovnost:  
                                             38. - 50. nadaljevanje 
 
 
 
 

SEVER, znanost, tehnologija in sistemi:  
                                             51. - 75. nadaljevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAHOD, ekonomija, finance in podjetništvo:  
                                             76. - 86. nadaljevanje 
 

Pregledni prispevki: 
 

36. in 37. nadaljevanje, 2. in 3. 4. 2018: 
Narava in skupnost v Integralni seriji: pregledni 
prispevek  
 
49. in 50. nadaljevanje, 26. in 27. 4. 2018: 
Od pregleda »vzhodnega« do napovedi 
»severnega« sveta – od kulture in 
ozaveščenosti (duhovnosti) do znanosti, 
tehnologije in sistemov  
 
74. nadaljevanje, 21. 6. 2018: 
Zaveza finske družbe za trajnostni razvoj in 
pregled »severnega« sveta: prvi del, s 
poudarkom na konceptualizaciji in strateških 
pogledih za trajnostni razvoj  
 
75. nadaljevanje, 22. 6. 2018: 
Zaključujemo obravnavo »severnega« pristopa 
s teorijo mrežne družbe in preglednico za 
socialno ekonomijo, prehajamo v »zahodni« 
integralni svet  
 
86. nadaljevanje, 16. 7. 2018: 
Pregled konceptov, modelov in dobrih praks 
"zahodnega" sveta  
 

Biodinamiča skupnost – podjetje SEKEM v Egiptu 

 
 

8. nadaljevanje, 31. 1. 2018: 
Vrednote kot temelj trajnostnega 
gospodarjenja – tudi v Egiptu in Sloveniji  

 
30. nadaljevanje, 16. 3. 2018: 
Zadruga Dobrina in drugi primeri trajnostnih 
ekoloških praks  
 
40. nadaljevanje, 6. 4. 2018: 
Duhovnost v Sarvodayi in SEKEM-u: Kaj nam še 
pripovedujeta?  

 

Gibanje Sarvodaya na Šrilanki 

 
 

39. nadaljevanje, 5. 4. 2018: 
Gibanje Sarvodaya na Šrilanki – prebujenje 
vseh, od posameznika do naroda  

 
40. nadaljevanje, 6. 4. 2018: 
Duhovnost v Sarvodayi in SEKEM-u: Kaj nam še 
pripovedujeta?  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%208.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%208.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2030.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2030.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2039.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2039.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
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Solčavsko in Logarska dolina  

 
 

9. nadaljevanje, 1. 2. 2018: 
Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska 
dolina – Solčavsko: narava kot vrednota  

 
17. nadaljevanje, 20. 2. 2018: 
Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z 
integralnim modelom  

 
32. nadaljevanje, 27. 3. 2018: 
Gozd in les v skupnostnih in podjetniških 
trajnostnih modelih  

 

Zadružno podjetje Mondragon iz Španije 

 
 

7. nadaljevanje, 30. 1. 2018: 
Vrednote kot temelj trajnostnega 
gospodarjenja  
18. nadaljevanje, 21. 2. 2018: 
Integralni model Domela in Mondragona  
44. nadaljevanje, 19. 4. 2018: 
Pet dejavnikov za uspešno integralno 
gospodarsko pot: globalna perspektiva  

 

Podjetje Domel iz Železnikov 

 
 

11. nadaljevanje, 12. 2. 2018: 
Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na 
temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine  

 
12. nadaljevanje, 13. 2. 2018: 
Zgodba Domela drugič: kako se načela za 
razreševanje izzivov kažejo v praksi  

 
18. nadaljevanje, 21. 2. 2018: 
Integralni model Domela in Mondragona  

 
22. nadaljevanje, 6. 3. 2018: 
Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek 
GENE procesa transformacije  
 

 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%209.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%209.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2017.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2017.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%207.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%207.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2018.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2012.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2012.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2018.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
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O pametni integraciji EU politik za trajnostni razvoj pišemo v več 
nadaljevanjih, najbolj sistematično v dveh.  

41. nadaljevanje, 16. 4. 2018: 
Vzhodni, na kulturi in ozaveščenosti 
temelječi pristop k trajnostnemu razvoju: 
iz sveta v Slovenijo, kjer pametno 
integriramo evropske potenciale  

 
45. nadaljevanje, 20. 4. 2018: 
Pametna integracija EU politik za 
trajnostni razvoj v praksi že poteka, v 
različnih oblikah  
 

Integralna zelena Slovenija in Evropa:  

 
 

71. nadaljevanje, 18. 6. 2018: 
S konceptualnim okvirom integralnih 
svetov do Integralne zelene Slovenije  

97. nadaljevanje, 7. 8. 2018: 
Mednarodna konferenca Integralna zelena 
Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem 
trajnostnega razvoja  
 

»5 Cs« - okvir za razvoj novih ekonomskih modelov:  
 

❶ OSREDOTOČI (CENTRE):  Osredotočite se na resnično pereč 
ekonomski problem in na najbolj relevantno ekonomsko pot: 
❷ USTVARJAJ (CREATE): »Katalizirajte« ekonomskega genija 
(GENE-ius) preko integralnega ekonomskega laboratorija 
❸ KATALIZIRAJ (CATALYSE): Ohranjajte pozornost na 
medsebojno povezanost: gibanje iz sredine – navzgor – navzdol – 
prek 
❹ POVEZUJ (CONNECT):  Zgradite integralni gospodarski 
ekosistem 
❺ SO-RAZVIJAJ (CO-EVOLVE):  Pridružite se obstoječim lokalnim 
in globalnim gibanjem za družbeno-ekonomsko transformacijo 
 

43. nadaljevanje, 18. 4. 2018: 
Integralna razlaga uspešne razvojne poti 
Srca Slovenije: pet dejavnikov integralne 
ekonomije  

 
44. nadaljevanje, 19. 4. 2018: 
Pet dejavnikov za uspešno integralno 
gospodarsko pot: globalna perspektiva  

 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
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CARE proces kot ključni integralni model za izobraževanje in razvoj 

 
 

90. nadaljevanje, 20. 7. 2018: 
Od osnovnih integralnih prikazov do CARE 
modela v vzgoji in izobraževanju  

 
91. nadaljevanje, 30. 7. 2018: 
»CARE 4 YOUR SOCIETY«: Kako socialno 
inovacijo vpeljati v realno življenje?  

 

4 C's za integralni razvoj posameznika – socialnega inovatorja, 
vzporedno s CARE procesom 
 

 
 

99. nadaljevanje, 9. 8. 2018: 
Individualna in skupnostna pot za 
integralne trajnostne inovacije. Še več 
slovenskih integralnih primerov.  

 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj:  
                                                   87. - 96. nadaljevanje 

 
 

Pregledni prispevek:  
 
96. nadaljevanje, 6. 8. 2018: 
Pregledni prispevek o vzgoji in 
izobraževanju za trajnostni razvoj  
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2091.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2091.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2096.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2096.%20nadaljevanje.pdf
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Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 
 

13. nadaljevanje, 14. 2. 2018: 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
kot središče dogajanja  

 
14. nadaljevanje, 15. 2. 2018: 
Vrtec Otona Župančiča drugič: povezanost 
z naravo in dediščino domačega kraja  

 
19. nadaljevanje, 22. 2. 2018: 
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega 
projekta v vseh integralnih svetovih  
 
 

Biodinamični projekt »Narava nas uči« 

 
 

19. nadaljevanje, 22. 2. 2018: 
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega 
projekta v vseh integralnih svetovih  

 
20. nadaljevanje, 23. 2. 2018: 
Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do 
svetovne korporacije  
 

Biotehniški center Naklo 

 
 

89. nadaljevanje, 19. 7. 2018: 
Integralni pristop VITR v šolski praksi: 
Biotehniški center Naklo  

 
90. nadaljevanje, 20. 7. 2018: 
Od osnovnih integralnih prikazov do CARE 
modela v vzgoji in izobraževanju  
 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2014.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2014.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2089.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2089.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
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Dravinjska dolina kot učna regija za trajnostni razvoj 

 
 

94. nadaljevanje, 2. 8. 2018: 
Dravinjska dolina kot učna regija za 
trajnostni razvoj  

 
95. nadaljevanje, 3. 8. 2018: 
Od praktičnega učenja za trajnostni razvoj 
do »integralne univerze«  
 

 
 
 
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2095.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2095.%20nadaljevanje.pdf

