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NAPOVED INTEGRALNE SERIJE:  

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja  

V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih, 
lokalnih;  od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.  

Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov… 

Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten 
način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.  

Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.   

Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati 
nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.  

In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in 
Alexandra Schiefferja.  

Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo 
sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali  jih 
bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da 
je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.  

Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za 
našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green 
Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, 
napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi 
imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.  

In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.  

O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev. 

Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.  

Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi! 
                                                                                                                                                                        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 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
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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 
 
Avtorji razstave Študijski krožki v slovenskem prostoru so bili študijski krožki, ki jih vodi Andragoški center 
Slovenije1, 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! 
 

  
  

                                                           
1
 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 
izvajanja študijskih krožkov. V tem času smo izvedli prek 80 krožkov na najrazličnejše teme. Njihove vsebine 
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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 izobraževanja2, 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 učenje3, 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 

                                                           
2
 Norman Jackson raziskuje ekologije učenja; http://www.normanjackson.co.uk/. 

3
 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). 

http://www.normanjackson.co.uk/

