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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 

 
 
 

DEVETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 41. nadaljevanje              16. 4. 2018 
 

41. “Vzhodni”, na kulturi in ozaveščenosti temelječi pristop k trajnostnemu razvoju: 
iz sveta v Slovenijo, kjer pametno integriramo evropske potenciale 
 
V Integralni seriji postopno in s pomočjo številnih praktičnih 
primerov predstavljamo nov, celosten konceptualni okvir, s 
katerim je mogoče preseči prevladujoči razvojni model, ki 
vsebuje neravnotežje, zaradi katerega ne more biti trajnosten 
in na dolgi rok ne uspešen. Danes široko uveljavljen pristop k 
ekonomskemu in družbenemu razvoju pretirano poudarja 
»zahodno« in tudi še »severno« perspektivo, narava in 
skupnost ter kultura in ozaveščenost (tudi duhovnost) pa 
ostajajo “v senci” (slika desno). Nujna je ponovna integracija 
»južnega« in »vzhodnega« sveta v celosten razvojni model, k 
čemur spodbuja ponuja konceptualni okvir integralnih svetov 
avtorjev Lessema in Schiefferja.   

 

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/integralna-serija/


123 
 

V sedmem tednu Integralne serije smo se poglobili v slovenske prakse, gospodarske in družbene dejavnosti 
ter pristope »južne« sfere tega konceptualnega modela, ki je povezana z naravo in skupnostjo.  
 

Na začetku osmega tedna  smo najprej na kratko 
povzeli osnove integralnega pristopa in o neravnotežjih 
sodobnega sveta, v katerih po mnenju profesorjev 
Lessema in Schiefferja najdemo vzroke za mnogotere 
slabosti in krize, od lokalne do globalne ravni  (dvojno 
nadaljevanje). Nadaljevali smo s pregledno 
predstavitvijo »južnega« pristopa – od osnovnega 
modela do GENE procesa (koreninjenje – Grounding -  v 
naravi in skupnosti) in do integralne ekonomije 
(samozadostno, na skupnosti temelječe  gospodarstvo). 
Ob tem smo dodali kratek oris pogleda na svet, ki je 
značilen za to sfero, to je afriške filozofije Ubuntu.  

 

Zaključili smo z daljšo preglednico, neke vrste obogatenim kazalom za celotno Integralno serijo – o naravi in 
skupnosti v modelih in pristopih tako »južnega« sveta kot drugih integralnih svetov.  
 
V 38. nadaljevanju smo pregledno povzeli konceptualizacijo »vzhodne« sfere v modelu integralnega razvoja:   
 

 Kot 2. fazo v GENE procesu transformacije - »vzhodno« postajanje (Emerging) preko kulture in 
duhovnosti: sam problem in vključeni ljudje se dvignejo do globljih uvidov v naravo problema. Ta 
proces vedno vsebuje premike v smislu: »stopiti v neznano« in »pustiti oditi« nekatere od prvotnih 
predpostavk. Pojavijo se novi uvidi, pogosto kot podobe ali vizije, ki prinesejo namige za proces 
transformacije. V tem svetu deluje intuicija. Tu se »lokalni« pogled nadgradi v lokalno-globalno 
perspektivo. 

 

 Kot »vzhodni« pristop v konceptualnem modelu integralne zelene ekonomije - razvojno, na kulturi 
temelječe gospodarstvo: V okviru vzhodnega “kraljestva” razvojnega gospodarstva, ki temelji na 
kulturi, aktivno preverjamo, v kolikšni meri se naša skupnost ali podjetje so-razvija z mnogimi 
deležniki. Ko smo se na začetku GENE procesa ukoreninili (G - Grounding) v določeni naravi in 
skupnosti, napredujemo v smeri postajanja (E - Emergence), izkoristimo kulturno ustvarjalnost 
določenega gospodarstva in družbe, vabimo in ustvarjamo uvide, da se odzovemo na gospodarske 
izzive in želje, s tem da se dotaknemo tudi kulturnih potencialov za gospodarsko prenovo družbe. 
Družba pri aktiviranju lastnih kulturnih zmožnosti na eni strani potrjuje svojo lastno kulturno 
edinstvenost, a vabi tudi druge kulturne perspektive od zunaj, da razširi lastno ko-evolucijo. 

 
»Vzhodni« svet torej označujemo z dvema dimenzijama – s kulturo, katere razvojno vlogo smo izpostavili na 
številnih mestih Integralne serije, in z ozaveščenostjo ali duhovnostjo, ki smo se ji posebej posvetili v 39. in 
40. nadaljevanju. Tako smo predstavili model Sarvodaye iz Šrilanke, 
ene od največjih svetovnih razvojnih pobud, ki združuje budizem in 
Gandhijevo filozofijo. Sarvodaya Shramadana gibanje sodi med 
svetovno najbolj pomembne programe za integralni razvoj 
skupnosti in povezuje okrog 15.000 vasi na Šrilanki. Lahko rečemo, 
da je prebujanje ali dvigovanje zavesti na višje ravni vodilo 
njihovega razvojnega modela.  

 
 

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-%2038.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Drug, v svetovnem merilu izjemen primer integralnega pristopa, ki črpa iz vodilnih 
duhovnih smeri v svetu, je biodinamično podjetje-skupnost SEKEM1 v egiptovski 
puščavi: njegovo filozofsko osnovo lahko opišemo kot zlitje prenovljenega islama 
in Steinerjeve antropozofije.  Prav zaradi te duhovne razsežnosti – njen pomen 
smo razkrili pri zgodbi o eko bombažu v prejšnjem nadaljevanju - obravnavamo 
SEKEM tudi v okviru »vzhodnega« integralnega sveta, čeprav ga štejemo za primer 
»južnega«, na naravi in skupnosti temelječega pristopa.   

 
V Sloveniji in večinoma tudi drugod po Evropi duhovna razsežnost v dobrih praksah lokalnega in regionalnega 
razvoja ni izražena ali poudarjena. Širšega razvojnega pomena kulture, vključno s kulturno dediščino, pa se 
zavedajo marsikje. Primer te ozaveščenosti smo najprej izpostavili v 5. nadaljevanju o Finski, pri katerem že 
naslov opozarja, da pri preskoku v konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo šteje tudi kultura. V 
Sloveniji smo podrobneje predstavili model Logarske doline – Solčavskega2. Trajnostni turizem v veliki meri 
gradi tako na naravni kot na kulturni dediščini. Zaradi odprtosti v svet pa to dejavnost praviloma štejemo za 
primer razvojnega, na kulturi temelječega gospodarstva. Marko Slapnik, soustvarjalec tega modela, je v 
okviru vzhodnega »kraljestva idej« poudaril ohranjanje kulturne dediščine in identitete, pa tudi skrb za 
projekte, regionalne in mednarodne povezave.3 Kot regionalni primer na kulturi temelječega razvoja bomo v 
devetem tednu predstavili Srce Slovenije4.  

 
Na tem odmevnem primeru regionalnega razvoja bomo pojasnili tudi integralni koncept, ki smo ga 
oblikovali v Sloveniji, ob upoštevanju teoretičnega dela profesorjev Lessema in Schiefferja: pametna 
integracija politik Evropske unije za trajnostni razvoj je po našem mnenju tako pomembna, da smo jo dali 
tudi v naslov Integralne serije (»S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«). V napovedi serije smo ta 
koncept na kratko označili kot 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. 
Izpostavili smo tudi pomembno sporočilo, da je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale 
za trajnostni razvoj v okviru EU. Kot smo poudarili pri predstavitvi GENE pristopa5, smo integralni okvir v 
Slovenijo »presadili« na inovativen način, tako da nismo sledili vsaki besedici iz obsežnega teoretskega 
opusa Lessema in Schiefferja in smo v slovenski model Integralne zelene Slovenije vključili tudi koncepte in 
značilnosti iz inovacijskega ekosistema Evropske unije. Koncept pametne integracije smo oblikovali z 
originalno uporabo teorije integralne ekonomije in na ta način integralni pristop še bolj povezali s 
paradigmo trajnostnega razvoja.  
 
Ni naključje, da koncept pametne integracije obravnavamo prav v okviru »vzhodnega« pristopa: gre za nov 
pogled in holističen odziv na koncept pametne specializacije6, ki zahteva osredotočanje na nekaj izbranih 
razvojnih področij in ga je Evropska komisija uveljavila kot pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev 
na področju raziskav, razvoja in inovacij. Torej »vzhodna« pametna integracija kot komplementarna 
»severni« težnji po specializaciji, po parcialnih perspektivah.  
 

                                                           
1
 Osmo in trideseto nadaljevanje,  8,  30. – Pojasnilo: puščica usmerja k nadaljevanju v Integralni seriji.  

2
 Ta model smo obravnavali v več nadaljevanjih:  9,  17,  32.  

3
 17. nadaljevanje.  

4
 Razvojni model Srca Slovenije je podrobneje predstavljen v 3. poglavju knjige Integral Green Slovenia.  

5
 24. nadaljevanje.  

6 "Pametna specializacija, zasnovana v reformirani kohezijski politiki Evropske komisije, je krajevno (lokalno, regionalno) 

usmerjen pristop, za katerega je značilna določitev strateških področij za intervencije, ki temeljijo na analizi prednosti in 
potenciala gospodarstva ter procesa podjetniškega odkrivanja s široko vključenostjo zainteresiranih strani. Je usmerjen 
navzven in zajema širok pogled na inovacije, vključujoč tehnološko usmerjene pristope (vendar ne omejen nanje), ki jih 
podpirajo učinkoviti mehanizmi spremljanja. (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-)  
O slovenski strategiji pametne specializacije na  
http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/.  
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%205.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2017.%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-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-
http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
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Politike, programi in skladi Evropske unije ter celotni evropski inovacijski ekosistem ponujajo neverjetne 
priložnosti za integralni zeleni razvoj, ki se jih še premalo zavedamo, so bile ustvarjene S pomočjo teh virov 
in impulzov, ki jih pametno kombinirajo v skladu z vizijo trajnostnega razvoja, so bile ustvarjene manjše in 
večje zgodbe o uspehu - s tem da gradijo na človeški, naravni in kulturni dediščini. Na primer: v dobrih 
praksah in pri razvojnem načrtovanju se v Sloveniji 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 s 
podporo družbeni odgovornosti.  
 
Tako Solčavsko na lokalni kot Srce Slovenije z Razvojnim centrom na regionalni ravni sta vzorčna modela 
pametnega kombiniranja različnih evropskih spodbud. Lahko rečemo, da sta bila v predpristopnem obdobju 
in prvih dveh obdobjih po vključitvi v EU (2004 – 2013) slovenski zgodbi o uspehu pri "pametni integraciji" 
politik Evropske unije in financiranju trajnostnega razvoja. 
Tako je Marko Slapnik v integralnem modelu 
Solčavskega pri »kraljestvu akcije« (podjetništvo in 
ekonomija) poudaril spodbujanje investicij 
podjetniškega sodelovanja lokalnih deležnikov s 
pomočjo evropskega in nacionalnega  financiranja in 
skladov, pa tudi lokalnih virov.  

    

 
Kot bomo pokazali na primeru Srca Slovenije, so bili za trajnostni razvoj na podeželskih območjih prav gotovo 
pomembni prispevki politik in skladov Evropske unije za razvoj kmetijstva in podeželja: predpristopni 
SAPARD (Posebni pristopni program za kmetijstvo in razvoj podeželja) in od leta 2004 Program razvoja 
podeželja.  
Evropska sredstva, vezana na razvojne usmeritve EU, so do leta 2015 omogočila 
vzpostavitev Srca Slovenije kot nove regije in "regije prihodnosti" v zaledju slovenske 
prestolnice. Kot smo zapisali v knjigi Integral Green Slovenia, je Srce Slovenije v   
petnajstih letih obstoja in sedmih letih svoje lastne blagovne znamke postalo 
navdihujoč model regionalne prenove, usklajen s ključnimi dejavniki uspeha za 
vzpostavitev integralne ekonomije.   

 
O tem prodornem razvojnem modelu več v naslednjih prispevkih.   

Dr. Darja Piciga 

 
 
 
 
 

DEVETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 42. nadaljevanje              17. 4. 2018 
 

42. Na kulturi temelječe razvojno gospodarstvo: Srce Slovenije kot regionalni model 
 
V devetem tednu Integralne serije nadaljujemo z raziskovanjem slovenskih dobrih praks in pristopov 
»vzhodnega« sveta. V 41. nadaljevanju smo, po uvodnem povzetku o osnovnih značilnostih »vzhodnega« 
pristopa in o dveh svetovno priznanih dobrih praksah s poudarjeno duhovno razsežnostjo razvoja 
(Sarvodaya, SEKEM), opozorili na porajajoče se zavedanje o pomenu kulture v evropskem prostoru (Finska, 
Solčavsko) ter na kratko predstavili koncept pametne integracije. Kot smo napovedali, bomo v današnjem 
prispevku ta holistični koncept, ki smo ga vpeljali v okviru Integralne zelene Slovenije, razložili s primerom 
regijskega razvojnega modela Srca Slovenije. Podrobnejšo predstavitev razvoja Srca Slovenije in njegovih 

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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dosežke do vključno leta 2015 pa zainteresirani bralec najde v 3. poglavju knjige Integral Green Slovenia7 in 
na številnih drugih mestih8.  
 
V knjigi o Integralni zeleni Sloveniji smo zapisali, da je Srce Slovenije s svojo medsebojno povezanostjo in 
osredotočenostjo na trajnostno podjetništvo, turizem, ki temelji na kulturi in naravi, ter na regionalno 
samozadostnost, ob upoštevanju dejanskih potreb prebivalstva kot izhodiščne točke, kar najbolje izkoristilo 
politike, procese in sredstva Evropske unije, s tem da so jih pametno integrirali. Temeljili so na in prispevali k 
bogastvu lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih omrežij. Razvojni center Srce Slovenije je bil 
pobudnik in koordinativno »telo« Srca Slovenije. Postopno je razvil strateški razvojni model, ki je posvečal 
enako pozornost ljudem, razvojnim področjem, vrednotam in virom ter sinergistično prepletal glavna 
področja življenja in dela (slika na koncu prispevka).  
 
Srce Slovenije je postajalo kot dobra praksa regionalnega razvoja čedalje bolj prepoznavno po letu 2010, in 
to na različnih področjih9. Za opazovalce »od zunaj« se je zdelo, da je kar naenkrat vzniknila nova regija s 
privlačnim komunikacijskim pristopom in zanimivimi sporočili. Vendar se je ustanovitev nove regionalne 
mreže pričela že leta 2002 v okviru projekta razvoja podeželja, ki je bil posebej posvečen dediščini (Po poteh 
dediščine in kasneje Trkamo na vrata dediščine). Projekt je na novo povezal 13 občin na območju Savskega 
polja in Posavskega hribovja, v njegovem okviru so bile vzpostavljene poti dediščine, prva regionalna mreža 
44 naravnih in kulturnih znamenitosti ter dodatne turistične storitve. Leta 2006 je osem od teh občin 
ustanovilo Razvojno partnerstvo Centra Slovenije, kasneje pa se je preimenovalo v Srce Slovenije. Poleg tega 
je bila naslednje leto ustanovljena lokalna akcijska skupina (LAG) Srce Slovenije, s posebnim poudarkom na 
projektih razvoja podeželja. Leta 2008 se je začela uporabljati blagovna znamka Srce Slovenije, ki so se ji v 
prihodnjih letih pridružile nove partnerske občine. S povezovanjem občin in uresničevanjem različnih 
projektov v treh tematskih stebrih (turizem, podjetništvo, samooskrba) in z intenzivnim prepletanjem teh 
projektov je Srce Slovenije v manj kot desetletju postalo regija, platforma, območje priložnosti, blagovna 
znamka ter model sodelovanja in soustvarjanja. 
 

  
 

                                                           
7
 Avtorji poglavja: Aleksandra Gradišek, Ana Savšek, Rupert Gole in Jože Kos, v sodelovanju z Alexandrom Schiefferjem 

in Darjo Piciga.  
8
 Na primer na spletni strani Razvojnega centra Srca Slovenije: http://www.razvoj.si/.  

9
 O priznanjih Razvojnemu centu na: http://www.razvoj.si/?lng=sl&id=43. Poleg tega so bili predstavljeni na različnih 

portalih dobrih praks ter na številnih nacionalnih in mednarodnih dogodkih, na primer v okviru priprave Strategije 
pametne specializacije in na vladnem posvetu Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost (1. junij 2015). Med 
drugim so ustanovili Mrežo rokodelcev Srca Slovenije in bili aktivni pri vzpostavitvi Konzorcija rokodelskih centrov 
Slovenije.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.razvoj.si/
http://www.razvoj.si/?lng=sl&id=43


127 
 

 

 

  Tradicionalne in nove dejavnosti v turizmu Srca Slovenije (v smeri urinega kazalca, začenši zgoraj levo): 
oglarstvo, kolesarjenje, pustolovski park, karavaning (povzeto po predstavitvah RC Srca Slovenije) 

 
Srce Slovenije ima poseben položaj, saj leži v osrčju države in v bližini prestolnice Ljubljane, ki je povezana z 
izrazito urbanim pogledom na razvoj dežele, medtem ko je to tradicionalno podeželsko območje z različnim 
življenjskim slogom in lastnimi razvojnimi potenciali. S preseganjem konvencionalnih občinskih meja je 
uspelo vzpostaviti Srce Slovenije kot posebno destinacijo, ki se razteza od Kamniško-Savinjskih Alp do 
Dolenjskega in od zaledja Ljubljane do občin, ki se nahajajo vzdolž reke Save. Poleg tega se je izvajalo  
impresivno število razvojnih projektov, ki jih je začel in koordiniral Razvojni center Srca Slovenije. Z blagovno 
znamko Srce Slovenije pa so si številni ustvarjalni posamezniki, kmetje in podjetniki povečali prepoznavnost 
na trgu. 
 

  
 

 
Slike: Lokalna samooskrba (zgoraj) in rokodelstvo 
(desno) kot pomembni dejavnosti v razvojnem 
modelu Srca Slovenije (logotip spodaj) 
(povzeto po predstavitvah RC Srca Slovenije) 

 

 

 
Naravni in kulturni turizem, socialno in konvencionalno podjetništvo ter lokalna samooskrba  so področja, na 
katerih je razvojni center skupaj z ustanovljenimi partnerstvi uspešno pridobival sredstva za razvoj. V okviru 
23 (nad)nacionalnih projektov iz 12 različnih programov so bili projekti Srca Slovenije do leta 2015 financirani 
s skoraj 3 milijoni evrov. Financiranje se je pogosto zagotovilo s strateško kombinacijo sredstev Evropske 
unije, sredstev sodelujočih partnerjev ali kombinacije javno-zasebnih partnerstev. Območje je bilo podprto z 
več kot 1,9 milijona evrov za izvajanje projektov v okviru programa LEADER, pobude EU za podporo 
projektom razvoja podeželja, da se oživijo podeželska območja in ustvarijo delovna mesta. K pridobivanju 
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projektov in vzpostavljanju Srca Slovenije kot nove regije je pomembno prispeval inovativni duh – poleg 
povezovanja in prepletanja tudi pomembna odlika »vzhodnega« sveta.  
 
Pomenljivo je tudi to, da se je povezovanje najprej usmerilo v razvoj turizma, vendar pa se je zaradi kulturne 
posebnosti regije (ki je vir njene identitete), potreb prebivalstva in zlasti opredelitve priložnosti, ki bi lahko 
okrepile konkurenčne prednosti regije, razpon delovanja in povezovanja bistveno razširil. Kmalu po prvih 
povezavah so bili vzpostavljeni trije temeljni stebri delovanja: poleg turizma še podjetništvo in samooskrba 
(zadnje zlasti preko Zadruge Jarina).  
 
Strateški model Srca Slovenije, ki je predstavljen na spodnji sliki10, poleg treh že navedenih razvojnih področij 
povezuje tudi ljudi – od mladih do starostnikov, od start-upov do rokodelcev – ki predstavljajo temelj tega 
modela:  
 

 
 
Vrednote imajo v tem  razvojnem modelu še posebej pomembno vlogo. Kot so zapisali v predstavitvi 
Razvojnega centra Srca Slovenije11:  

“Vrednote Srca Slovenije so temelj za vsa povezovanja, ki vodijo v spodbudno razvojno okolje, 
samooskrbnost območja in večjo kakovost življenja prebivalcev Srca Slovenije. Soustvarjanje, 
znanje in srčnost so vir odličnosti in blagostanja v Srcu Slovenije.” 

 
In vrednote, poleg drugih elementov strateškega modela, povezujejo Srce Slovenije z Integralno zeleno 
Slovenijo. V naslednjem prispevku pa več o tem, kako smo proces vzpostavljanja nove regije Srce Slovenije 
razložili z vidika integralne ekonomije.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

  

                                                           
10

 Povzeta po predstavitvah Razvojnega centra Srca Slovenije in po knjigi Integral Green Slovenia.  
11

 http://www.razvoj.si/?lng=sl&id=43.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.razvoj.si/?lng=sl&id=43
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DEVETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 43. nadaljevanje              18. 4. 2018 
 

43. Integralna razlaga uspešne razvojne poti Srca Slovenije: pet dejavnikov 
integralne ekonomije  
 
Če sta narava in skupnost ključna elementa “južnega” sveta, sta v “vzhodnem” svetu bolj v ospredju kultura 
(vpetost v lastno in izmenjave z drugimi) in ozaveščenost (ali duhovnost), poleg tega še celosten pristop, 
razvojni princip in ustvarjalnost. V devetem tednu Integralne serije nadaljujemo s spoznavanjem 
»vzhodnega« pristopa in razvojnega, na kulturi temelječega gospodarstva. Holistični pogled na razvoj s 
trajnostnimi cilji nas je vodil do oblikovanja novega integralnega koncepta za inovacijski ekosistem EU in 
povezanih držav: pametna integracija potencialov in usmeritev EU za trajnostni razvoj12. Kot vzorčni model 
pametnega kombiniranja različnih evropskih spodbud smo v 42. nadaljevanju predstavili Srce Slovenije, nove 
regije v zaledju prestolnice. 
 
 

Med ključnimi dejavniki za njen razvoj in dosežke smo izpostavili 
Razvojni center Srca Slovenije in strateški model (slika desno) s 
sinergijskim povezovanjem in prepletanjem ključnih področij 
življenja in dela, mestnega in podeželskega, lokalnega in 
nacionalnega na eni strani, na drugi pa mreženja različnih 
deležnikov (model, ki je operacionaliziran v znamki Srce Slovenije). 
Vrednote imajo, kot v vseh drugih praktičnih modelih Integralne 
serije, ponovno osrednjo vlogo.  
   

Slika: Strateški model Srca Slovenije 

 

 
V vseh razvojnih projektih, v katerih je sodelovalo Srce Slovenije, so namenoma povezovali njegova tri glavna 
razvojna žarišča. Turistični razvoj, temelječ na kulturi in naravi, je bil povezan s socialnim in konvencionalnim 
podjetništvom, podjetništvo s samooskrbo lokalne skupnosti in regije, medtem ko je bil razvoj kmetijstva 
prepleten s turizmom in podjetništvom. Poleg tega so bili vsi usmerjeni k odgovornemu inoviranju, ki temelji 
na medsebojni povezanosti za dobro počutje ljudi in sočasno ohranja tradicije in naravne vire območja. Večja 
samozadostnost v srcu Slovenije je okrepila privlačnost destinacije, razvoj turizma je omogočil nove 
podjetniške zgodbe o uspehu, uspešna podjetja pa so vrnila skupnosti in s tem prispevala k razvoju drugih 
področij življenja in dela. 
 
Zgodba Srca Slovenije predstavlja primer skupnostnega razvoja, ki presega lokalne meje, ne da bi žrtvovalo 
posebnosti majhnih lokalnih enot. To je dokaz, da je s sistematičnim in vztrajnim povezovanjem ljudi z 
različnimi interesi, znanjem in kompetencami ter upravljalcev v javnih in zasebnih institucijah, organizacijah 
in skupnostih mogoče obnoviti potenciale, ki obstajajo na določenem območju, in jih inovativno integrirati v 
korist ljudi.  
 
Srce Slovenije se je vrsto let uspešno razvijalo v skladu s strateškim modelom, ki povezuje razvojne danosti in 
dejavnike, vključno z vrednotami, ki so jih soustvarjalci modela šteli za pomembne. Lahko ugotovimo, da na 
svojstven način vključuje elemente konceptualnega modela integralnih svetov (vrednote, narava in skupnost, 
kultura in ozaveščenost, znanje in tehnologija, podjetništvo in finance) ali pa jih upošteva pri samem 
delovanju. Zato za Srce Slovenije nismo oblikovali novega modela, ki bi bil popolnoma v skladu s teorijo 
profesorjev Lessema in Schiefferja.  Pozoren bralec je lahko opazil, da ta konceptualni okvir tudi ni strogo 
upoštevan pri nekaterih primerih iz svetovne zakladnice integralnih zelenih praks, katerih razlago smo 

                                                           
12

 41. nadaljevanje.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2042.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
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povzeli po obeh avtorjih. Dr. Ibrahim Abouleish je za SEKEM že desetletja prej oblikoval model, ki v 
»vzhodno« sfero postavlja tako kulturo kot znanost (kulturno in znanstveno življenje), so-ustvarjanje zdravih 
skupnosti pa umešča v »severno« sfero13. Sarvodaya pa je sploh sledila svojstvenemu modelu14. V teh 
primerih konceptualni model integralnih svetov ne bi doprinesel bistvene dodane vrednosti, soustvarjalci teh 
dobrih praks bi ga lahko celo doživeli kot vsiljenega.  
 
Posebno dodano vrednost poglavja o Srcu Slovenije v knjigi Integral Green Slovenia15 pa predstavlja uporaba 
enega ključnih konceptov integralne ekonomije, ki ga pri drugih slovenskih praksah nismo vključili. Pokazali 
smo namreč, kako je Srce Slovenije aktiviralo vseh pet ključnih dejavnikov uspeha za izgradnjo integralne 
ekonomije, ki sta jih Lessem in Schieffer vpeljala v svojem temeljnem delu na tem področju16. V spodnji 
preglednici so vsi ti dejavniki našteti in povezani z delovanjem Srca Slovenije do vključno leta 2015. 
Preglednica povzema informacije in uvide iz celotnega 3. poglavja knjige.  
 

 PREGLEDNICA: Pet ključnih dejavnikov za vzpostavitev integralnega gospodarstva, 
kot sta jih aktualizirala Srce Slovenije in njegov Razvojni center (»5 Cs«) 

❶ OSREDOTOČI (CENTRE):  Gospodarski razvoj naj temelji na lokalnem moralnem jedru 
(vrednote)  

S poudarjanjem sodelovanja in mreženja se Srce Slovenije oslanja na moralno jedro Slovenije, v katerem so 
zadružništvo in druge oblike lokalnega, regionalnega in transnacionalnega sodelovanja vedno imeli 
pomembno vlogo. Deloma je na to vplivala geografska lega Slovenije v osrčju Evrope, v zgodovinski 
perspektivi na razpotju narodov, ki je zahtevala, da dežela v celoti aktivira svojo ustvarjalnost, identificira 
svojo edinstvenost, brani svojo varnost in se pozicionira s kakovostjo in odličnostjo v obrti. Vsi ti vidiki so 
poudarjeni v vrednotni bazi Srca Slovenije.  

❷ USTVARJAJ (CREATE): Razvij raziskovanje in izobraževanje, ki ju vodi inovativnost  

Razvojni center Srca Slovenije je bil kot osrednji “organizatorski um” ustanovljen kot dinamično razvojno 
središče, ki se ukvarja tudi z inovacijsko usmerjenimi raziskavami in izobraževanjem za krepitev zmogljivosti. 
Ključ do tega je njegova mrežna usmerjenost, s katero postane sinergijsko ustvarjalno središče regije. 

❸ KATALIZIRAJ (CATALYSE): Spodbujaj razvoj – iz sredine, navzgor, navzdol, prek (Middle, 
Up, Down and Across) 

Ustvarjanje Srca Slovenije je skupaj z nekaj drugimi posamezniki iz „sredine“ družbe (“middle”), ki so bili 
predani tej ideji, s svojim vizionarstvom vodila Aleksandra Gradišek, tudi direktorica razvojnega centra v tem 
obdobju. Nato so razvili regionalno razvojno strategijo (»navzgor«), ki je temeljila na potrebah regije in 
njenega prebivalstva. Kasneje se je ta strategija izvajala ("navzdol") v številnih manjših skupnostih in občinah 
Srca Slovenije. Potem se je ta strateški pristop vse bolj razširjal ("prek") na nacionalno in nadnacionalno 
raven. 

❹ POVEZUJ (CONNECT): Zgradi inovacijski ekosistem za regionalni razvoj 

Razvojni center Srca Slovenije je že od samega začetka pritegnil k svoji viziji ključne osebnosti, kar je 
zagotovilo močan inovacijski ekosistem. Neodvisni lokalni župani so delovali kot upravitelji, podpirali in vodili 
so uresničevanje vizije. Veliko ljudi iz regije, države in Evrope je delovalo kot katalizatorji: agenti, ki so center 
prenovili z novimi idejami ter izpodbijali in razširili obstoječe. So-raziskovalci, izobraževalci in strokovnjaki so 
pomagali ustvarjati nove konceptualne modele, s katerimi so oblikovali inovativni pristop k regionalnemu 

                                                           
13

 30. nadaljevanje. 
14

 39. nadaljevanje. 
15

 3. poglavje.  
16

 Integral Economics iz leta 2010.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2030.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2039.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
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razvoju. To se je zgodilo od zunaj in od znotraj centra, saj so zaposleni v samem centru doprinesli raznolika 
in ustrezna strokovna znanja. In končno, novi inovativni projekti, posamezne pobude, podjetja in programi 
na vseh ravneh (skupnost, občina, regija, država, Evropska unija) so imeli vlogo omogočevalcev v 
inovacijskem ekosistemu. 

❺ SO-RAZVIJAJ (CO-EVOLVE): Pridruži se obstoječim pobudam za trajnostno gospodarsko 
prenovo  

Srce Slovenije je sodelovalo v pomembnih pobudah za gospodarsko prenovo dežele, kot sta Strategija 
pametne specializacije in Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo.  

 
Lessem in Schieffer sta v citirani knjigi o integralni ekonomiji z dejavniki integralnega gospodarstva (“5Cs”) 
razložila uspešen razvoj svetovno priznanih primerov integralnega gospodarstva, kot so SEKEM, Grameen, 
Mondragon in Interface. Ta spoznanja bomo povzeli v naslednjem prispevku.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 

 
 

DEVETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 44. nadaljevanje              19. 4. 2018 
 

44. Pet dejavnikov za uspešno integralno gospodarsko pot: globalna perspektiva 
 
V okviru obravnave “vzhodnega”, na kulturi in ozaveščenosti temelječega razvojnega pristopa, smo kot 
pomoč pri razlagi praktičnih primerov17 in pri socialnem inoviranju za trajnostno prihodnost uvedli dva nova 
celostna koncepta: pametno integracijo18 in pet dejavnikov uspeha integralne ekonomije, ki jih na splošni 
ravni opredeljujemo v nadaljevanju. V spodnji preglednici je v prvem stolpcu navedena temeljna usmeritev 
za vsakega od petih dejavnikov, sledi povzetek opisa dejavnika na primeru Srca Slovenije (celoten opis v 
prejšnjem nadaljevanju), v zadnjem stolpcu pa predstavitev petih kritičnih dejavnikov uspeha pri sprostitvi 
genialnega ekonomskega duha povzemamo po knjigi Integral Economics avtorjev Lessema in Schiefferja. Ob 
tem naj opozorimo, da sta avtorja integralne ekonomije svojo teorijo (tako kot tudi druge dele integralnega 
konceptualnega okvira) v letih našega sodelovanje še razvijala in nadgrajevala. Tako na primer o petih C-jih 
(»5 Cs«) v svoji temeljni knjigi o integralni ekonomiji še ne pišeta, povzeli smo jih iz njunih kasnejših 
predstavitev in besedil (tudi iz knjige Integral Green Slovenia).   
 

                                                           
17

 kot je Srce Slovenije (42. nadaljevanje, 43. nadaljevanje).     
18

 41. nadaljevanje.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
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/files/Integralna%20serija%20-%2042.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
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PREGLEDNICA: Pet ključnih dejavnikov za uspeh integralnega gospodarstva – na primeru Srca Slovenije in v integralni ekonomiji 
 »5 Cs«: CENTRE – CREATE – CATALYSE – CONNECT - CO-EVOLVE 

Dejavniki  –  
temeljna usmeritev 

 

 

Integral Economics: 
Releasing the Economic Genius of Your Society 

(http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-

series/integral-economics/) 

❶ OSREDOTOČI (CENTRE):  
Gospodarski razvoj naj temelji na 
lokalnem moralnem jedru 
(vrednote)  

Sodelovanje in mreženje – kooperativizem kot 
moralno jedro. Slovenija v osrčju Evrope  - 
križišče narodov.  

Nujno: aktivirati ustvarjalnost, identificirati 
edinstvenost  obramba varnosti, 
pozicioniranje (kakovost, odličnost). 

Osredotočite se na resnično pereč ekonomski problem in na najbolj 
relevantno ekonomsko pot: osredotočite se na ekonomski problem, ki 
je v vašem kontekstu najbolj pereč in za začetek delovanja opredelite 
najbolj relevantnega od štirih sektorjev, to je izberite eno od integralnih 
ekonomskih poti. Navdih najdite v moralnem jedru svojega okolja in 
istočasno črpajte iz univerzalnih modrosti.  

❷ USTVARJAJ (CREATE): Razvij 
raziskovanje in izobraževanje, ki ju 
vodi inovativnost. 

Razvojni center Srca Slovenije: osrednje 
organizirajoče telo,  razvoj in usposabljanje, 
povezovalna vloga (mreženje), sinergistični 
kreativni center regije. 

»Katalizirajte« ekonomskega genija (GENE-ius19) preko integralnega 
ekonomskega laboratorija:  
V sodelovanju z drugimi vzpostavite lokalni »integralni ekonomski 
laboratorij« (ali se mu pridružite), ki bo center lokalne ekonomske 
prenove in ki bo:  
- prispeval k integralnemu razumevanju ekonomije,  
- naslovil izziv oblikovanja ekonomskih in poslovnih programov, nujnih 
glede na naravno, kulturno in finančno kompleksnost gospodarstva in 
podjetja v vaši družbi,  
- obravnaval bogato raznolikost ekonomske misli s celega sveta, v teoriji 
in praksi,  
- postal katalizator gospodarske prenove, s sočasnim vključevanjem 
podjetij in skupnosti v vaši družbi,  
- se povezal z drugimi ekonomskimi laboratoriji po svetu.  

                                                           
19

 Primerjaj GENE pristop: 22. nadaljevanje, 24. nadaljevanje.  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
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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❸ KATALIZIRAJ (CATALYSE): 
Spodbujaj razvoj – iz sredine, 
navzgor, navzdol, prek (Middle, Up, 
Down and Across) 

Aleksandra Gradišek, vizionarka, z nekaj 
drugimi posamezniki iz „sredine“ družbe 
(“middle”)  regionalna razvojna strategija 
(“up”) in implementacija lokalno – (“down”). 
Širjenje – nacionalno in nadnacionalno 
(“across”) . 

Ohranjajte pozornost na medsebojno povezanost: gibanje iz sredine – 
navzgor – navzdol – prek: Najbolj učinkovit pristop za preoblikovanje 
gospodarstva je z “Middle-Up-Down-Across” pristopom. Gospodarstvo 
(in družba) ne deluje mehanično in na linearen način, ampak je podobno 
kompleksnemu živemu sistemu. Graditi in “krmariti« je potrebno znotraj 
mreže elementov, medsebojno povezanih na mikro in makro ravni, 
lokalno in globalno, individualno in v skupnostih, akademskih in 
praktičnih. 

❹ POVEZUJ (CONNECT): Zgradi 
inovacijski ekosistem za regionalni 
razvoj 

Razvojni center Srca Slovenije: povezovanje 
številnih posameznikov in pobud v močan 
inovacijski ekosistem: župani - upravitelji, 
različni posamezniki kot katalizatorji – za ideje, 
so-raziskovalci in izobraževalci (iz centra in 
zunanji), številni  novi projekti, pobude in 
programi – omogočevalci. 

Zgradite integralni gospodarski ekosistem: ne delujte izolirano, ampak 
vključite ostale soustvarjalce. Zgradite skupnosti okrog perečih 
problemov, s povezovanjem različnih raziskovalnih pristopov in skupnih 
pogledov na svet, akademikov in praktikov, ter lokalne in tradicionalne 
modrosti z zunanjim globalnim znanjem. Te skupnosti naj bodo 
vzpostavljene kot socialni inovacijski sistemi, ki prispevajo nujno 
podporno strukturo za družbeno in gospodarsko transformacijo. V 
takem ekosistemu imajo posamezniki in skupine različne vloge: 
upravitelji, katalizatorji, raziskovalci, omogočevalci, vključuje pa tudi 
“življenjsko silo” (“soul force”).   

❺ SO-RAZVIJAJ (CO-EVOLVE): 
Pridruži se obstoječim pobudam za 
trajnostno gospodarsko prenovo  

Sodelovanje v pobudah za gospodarsko 
prenovo (npr. SPS, OPZG).  

Pridružite se obstoječim lokalnim in globalnim gibanjem za družbeno-
ekonomsko transformacijo, ki so relevantna za vašo specifično 
ekonomsko pot in moralno ekonomsko jedro. S tem pridobite vzvod za 
svoje ekosistemske napore na individualni, organizacijski in skupnostni 
ravni.  

 
Kot smo spoznali do sedaj, teorija integralne ekonomije ni samo prepričljiva pri razlagi celotne palete svetovnih ekonomskih teorij in praks, ampak ponuja tudi 
ploden okvir za razvoj novih ekonomskih modelov, ki bodo temeljili na moralnem in duhovnem jedru določene socialne entitete in integrirali tako ključne 
elemente njene kulture kot črpali iz dopolnjujočih prvin drugih kultur. Cilj je obnova lokalnih gospodarstev v luči prenove globalnega gospodarstva, vodilo pri tem 
je pet dejavnikov uspeha (“5Cs”), ki so predstavljeni zgoraj. Profesorja Lessem in Schieffer sta v citirani knjigi o integralni ekonomiji s temi dejavniki razložila 
uspešen razvoj svetovno priznanih primerov integralnega gospodarstva, kot so SEKEM, Grameen, Mondragon in Interface.  
 

V spodnjem okvirčku je povzetek analize 5 C-jev na primeru Mondragona ( 7,  18), povzet iz ene od prezentacij Lessema in Schiefferja (junij 2015):  
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Poleg zadružnega podjetja Mondragon je za Slovenijo še posebej zanimiv primer Interface-a ( 20,  21)20, 
trajnostnega podjetja s konvencionalnim lastništvom in upravljanjem. Iz knjige Integral Economics 
povzemamo osnovne značilnosti za prvi in tretji dejavnik integralne ekonomije:  

 

 

   

❶ OSREDOTOČI (CENTRE) 

Pereči problem Obnoviti Zemljo 

Ekonomska pot “Zahodna” ekonomska pot: življenjsko 
gospodarstvo 

❸ KATALIZIRAJ (CATALYSE) 

Middle Anderson z vsemi zaposlenimi in 
strankami 

Up Literatura o trajnosti / nov koncept 
podjetja 

Down Nazaj h koreninam / učiti se od narave / 
vzeti na pot vsakega zaposlenega 

Across Postati vzornik / aktivno širjenje znanja / 
začeti gibanje 

 
V jutrišnjem nadaljevanju se bomo vrnili h konceptu pametne integracije, ki smo ga tako kot vpeljali pri 
študiji primera Srca Slovenije: ali nam doprinaša še kaj uporabnega za integralno delovanje v evropskem 
inovacijskem ekosistemu?  
 

Dr. Darja Piciga 
  

                                                           
20

 Številka nadaljevanja na http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/.  

MONDRAGON                                                                          

CENTRE:  Osredotočen je na zadružno moralno jedro v lokalnem kontekstu španske Baskije 

in globalnem zadružnem kontekstu 

CREATE:  Razvija raziskovanje, ki je usmerjeno k tehnološkim inovacijam, in originalno smer 

družboslovnega raziskovanja 

CATALYSE:  Spodbuja regionalni razvoj, Middle Up Down Across 

CONNECT:  Zgradil  je inovacijski ekosistem za podjetje in skupnost, temelječe na tehnologiji 

in univerzi  

CO-EVOLVE:  Vodi zadružno gibanje v svetovnem merilu  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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DEVETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 45. nadaljevanje              20. 4. 2018 
 

45. Pametna integracija EU politik za trajnostni razvoj v praksi že poteka, v različnih 
oblikah 
 
Na »GENE« potovanju po integralnih svetovih smo se najprej »ukoreninili« v naravi in družbi, torej raziskali 
potenciale »južnega« sveta (27. do 37. nadaljevanje Integralne serije). Od 38. nadaljevanja dalje 
spoznavamo značilnosti »vzhodnega« sveta, v katerem sta ključna kultura in ozaveščenost (ali duhovnost). Iz 
»kraljestva odnosov« (odnosov do narave in v skupnosti) z osnovnimi nalogami socialnega sistema 
vzpostaviti povezanost z naravo in zgraditi zdravo skupnost smo se torej premaknili v »kraljestvo idej« (tudi 
navdiha), kjer deluje intuicija, se dogajajo uvidi in poteka proces ozaveščanja. Ustvarjalna moč te sfere in 
holistični pogled na svet sta nas vodila k vzpostavitvi novega koncepta pametne integracije EU politik za 
trajnostni razvoj21 – originalnega evropskega in slovenskega prispevka h konceptualnemu okviru integralnih 
svetov. Ker je v tej sferi razvojni princip (stremljenje, proces k višjim ravnem družbenega, gospodarskega, 
duhovnega … razvoja) še posebej pomemben, smo vpeljali tudi pet dejavnikov vzpostavitve in razvoja 
integralnega gospodarstva (in družbe), ki sta jih  Lessem in Schieffer opredelila v okviru teorije integralne 
ekonomije. »5 Cs« (Centre - Create - Catalyse - Connect - Co-evolve)  smo v zadnjih dveh prispevkih22 
obravnavali na splošni ravni in na praktičnih primerih (Srce Slovenije, Mondragon, Interface).   
 
Lahko rečemo, da je zmožnost in usmerjenost, celostno obravnavati pojave in snovati povezovalne rešitve, za 
»severni« svet, v katerega sodi tudi Slovenija, ne samo pomembna, ampak nujen pogoj za doseganje 
trajnostnega razvoja. Zato v tokratnem prispevku še razširjamo predstavitev koncepta pametne integracije – 
povzemamo tudi iz študije praktičnih primerov in razvojnih usmeritev vseh štirih integralnih svetov v knjigi 

Integral Green Slovenia23.   
 
Politik, usmeritev, ukrepov in programov za trajnostni razvoj, vključno s skladi, ki akterjem zagotavljajo 
finančno podporo, imamo v EU celo vrsto. V skladu z osnovnim integralnim modelom in teorijo integralne 
ekonomije smo, ob upoštevanju slabosti Slovenije na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, kot 
posebej relevantne opredelili politike in usmeritve za prehod v zeleno (nizkoogljično in učinkovito z viri) 
gospodarstvo, za spodbujanje socialne ekonomije in družbene odgovornosti. Te politike že prispevajo k 
doseganju ciljev v vseh treh razsežnostih trajnostnega razvoja, tako družbene in gospodarske kot okoljske. 
Pametno integracijo politik EU za trajnostni razvoj, torej povezovanje (sinergije, čezsektorski pristop) vseh 
politik in usmeritev, ki ga podpirajo, štejemo za  nujno dopolnitev usmeritvi v pametno specializacijo, ki je pri 
kohezijski politiki v skladu z navodili Evropske komisije že uveljavljena24.  
  
Socialna ekonomija s poudarkom na zadružništvu in socialnem podjetništvu je značilna za »severni« 
gospodarski pristop, zato jo bomo v naslednji fazi podrobneje obravnavali. Tudi konceptu družbene 
odgovornosti  in konkretnim instrumentov za njegovo uveljavitev v podjetjih (kot je priporočeni standard ISO 
26 000) se bomo še posvetili. Koncept zelenega gospodarstvo pa na tem mestu vpeljujemo z opredelitvijo 
UNEP-a, Program Združenih narodov za okolje25: na kratko lahko zeleno gospodarstvo označimo kot 

                                                           
21

 Uvodna predstavitev: 41. nadaljevanje,ilustracija s primerom Srca Slovenije: 42. nadaljevanje. 
22

 43. nadaljevanje, 44. nadaljevanje. 
23

 Naslonili smo se na 14. poglavje knjige, ki se ukvarja z vprašanjem, kako aktualizirati integralni zeleni potencial 
Evrope.  
24 O slovenski strategiji pametne specializacije na  

http://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/. 
25

 UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A 

Synthesis for Policy Makers. Dostopno prek:  www.unep.org/greeneconomy/ (11.5.2014). 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2042.%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://www.svrk.gov.si/delovna_podrocja/strategija_pametne_specializacije/
http://www.unep.org/greeneconomy/
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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 toplogrednih plinov,  
- preprečujemo izginjanje rastlinskih in živalskih vrst ter ohranjamo ekosistemske storitve,  
- povečujemo učinkovitost pri rabi virov, vključno s snovno in energetsko učinkovitostjo.  

 
Koncept pametne integracije smo v Sloveniji razvili izhajajoč iz ugotovitve, da je ena ključnih razločevalnih 
slovenskega modela integralne zelene ekonomije glede na modele iz knjige Integral Economics26 njegova 
vpetost v “policy” okvir (okvir politik) Evropske unije. Novega razvojnega modela za Slovenijo torej nismo 
začeli graditi z ničelne točke, ampak na zgoraj predstavljenem zaključku o številnih obstoječih politikah, 
ukrepih in instrumentih EU, ki že podpirajo trajnostni razvoj in prehod v zeleno gospodarstvo. Kot smo vedno 
znova odkrivali pri spoznavanju uspešnih praktičnih primerov integralnega zelenega razvoja v Sloveniji, so 
njihovi nosilci pametno integracijo že uveljavili v praksi. Na splošni ravni smo opisali tri oblike pametne 
integracije:  
 
I.  
Skozi kompleksno strukturo programov EU se podpirajo projekti na različnih področjih in na različnih ravneh. 
Podjetja, lokalne skupnosti in raznoliki drugi upravičenci lahko vsako leto kandidirajo na številnih razpisih EU, 
na nacionalni ravni in v regionalnih programih. Poleg tega se finančne podpore ponujajo tudi v okviru več 
mednarodnih programov. Evropski socialni sklad, Evropski sklad za razvoj podeželja, Evropski kohezijski 
sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, LIFE program, Obzorje 2020, čezmejni in makroregionalni programi 
ter še mnogi drugi skladi in programi. K vsem dobrim praksam Integralne zelene Slovenije, predstavljenim v 
knjigi iz leta 2016, so v večji ali manjši meri doprinesli prispevki iz EU in mednarodnih programov. V nekaterih 
primerih (omenili smo že Solčavsko in Srce Slovenije27) pa je bila taka podpora ključna. 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

                                                           
26

 In tudi glede na modele, katerih razvoj profesorja Lessem in Schieffer spodbujata in usmerjata v okviru Centra za 
integralni razvoj Trans4m.  
27

 41. nadaljevanje, 42. nadaljevanje. 

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.trans-4-m.com/
http://www.trans-4-m.com/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2042.%20nadaljevanje.pdf
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Slike: Nekaj primerov logotipov EU in mednarodnih programov, skladov in instrumentov 
 
II.   
Nekatere dobre prakse so bile še posebej uspešne pri inovativnem upoštevanju politik EU, kot je zakonodaja 
za podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo (energetska učinkovitost in zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov). Odličen primer je podjetje Domel z energetsko in snovno učinkovitimi elektromotorji 
vakuumskih sesalnikov, s katerimi so prehiteli uveljavitev direktiv za eko dizajn in energijsko nalepko ter 
postali svetovno vodilni v tej tržni niši28.  
 
III.  
V okviru EU se odpirajo neštete priložnosti za mreženje in sodelovanje znotraj EU in s tretjimi državami. O 
tem pišemo pri predstavitvi praktičnih primerov, na primer Vrtca Slovenska Bistrica, Solčavskega in Srca 
Slovenije, v knjigi Integral Green Slovenia pa so še podrobneje predstavljene.  
 
Slovenska podjetja, občine, vrtci, šole in druge dobre prakse, predstavljene v knjigi o Integralni zeleni 
Sloveniji, so tako že sočasno in uspešno uresničevale več politik in usmeritev EU za trajnostni razvoj, kot so 
tiste za prehod v zeleno (nizkoogljično, krožno) gospodarstvo, energetsko učinkovitost in obnovljive vire 
energije, raziskave, razvoj in inovacije na teh področjih, trajnostni razvoj mest in podeželja s prehransko in 
energetsko samozadostnostjo, socialno ekonomijo z zadružništvom in socialnim podjetništvom, etično 
bančništvo, družbeno odgovornost, pa tudi programi na področju kulture, na primer za ohranjanje in 
oživljanje kulturne dediščine. Ker je kulturna razsežnost za »vzhodni« svet še posebej relevantna, se bomo 
prihodnji teden spet vrnili k njej.  

Dr. Darja Piciga  

 

 

 

 

DESETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 46. nadaljevanje            23. 4. 2018 
 

46. Kultura kot četrta razsežnost trajnostnega razvoja 
 
V nedeljo, 22. aprila, smo tudi v Sloveniji obeležili mednarodni dan Zemlje. Letošnje leto je Evropska unija 
razglasila za Evropsko leto kulturne dediščine29. V integralnem duhu povezujemo obe pobudi in 
predstavljamo razmišljanje o vlogi kulture in kulturne dediščine v trajnostnem razvoju. Pri tem gradimo tudi 
na predhodnih prispevkih o integralnem zelenem razvoju, zlasti od 38. nadaljevanja dalje, ko raziskujemo 
potenciale »vzhodnega« sveta, v katerem sta ključna kultura in ozaveščenost (ali duhovnost). Kritično stanje 
okolja danes in še slabši obeti za prihodnost narekujejo iskanje in povezovanje vseh potencialov za trajnostni 
razvoj. Kot smo že večkrat povzeli po profesorjih Lessemu in Schiefferju, je prevladujoča ekonomska in 
razvojna paradigma izrazito zanemarila možnosti in zapostavila vlogo »vzhodne« in tudi »južne« sfere 

                                                           
28

 11. nadaljevanje, 12. nadaljevanje.  
29

 http://www.zvkds.si/sl/elkd.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2038.%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://www.zvkds.si/sl/elkd
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(narava in skupnost)30. Prevladujoči razvojni model torej vsebuje neravnotežje, zaradi katerega ne more biti 
trajnosten in na dolgi rok tudi ne uspešen. Kot na primer kažejo podatki o okoljskem odtisu31, razvite države 
(vključno s Slovenijo) dosegamo blaginjo (višjo raven družbenega in gospodarskega razvoja) s čedalje večjim 
obremenjevanjem okolja, države v razvoju pa se po nas »zgledujejo«. 

 
Trajnostni razvoj - razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozil 
možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe - po prvotnem konceptu obsega uravnotežen razvoj 
gospodarstva, družbe in okolja. Zlasti v novejšem času pa najdemo tudi pojmovanja, v katerih se poleg 
klasičnih treh poudarja tudi kulturno razsežnost.  
 
Več znanstvenikov in institucij na področju trajnostnega razvoja je predlagalo, da se razsežnostim 
trajnostnega razvoja doda še četrto, saj kaže, da dosedanje tri ne morejo v zadostni meri odraziti 
kompleksnosti sodobne družbe. Tako je bilo na primer na podlagi delovanja Agende 21 za kulturo32 in 
Združenja mest in lokalnih vlad leta 2010 uradno predlagano, da se kultura obravnava kot četrti steber 
(razsežnost) paradigme trajnostnega razvoja, poleg gospodarske rasti, socialne vključenosti in okoljske 
uravnoteženosti33. Kultura namreč na koncu oblikuje, kaj menimo s trajnostnim razvojem, in določa, kako 
ljudje delujejo v svetu. Odnos med kulturo in trajnostnim razvojem se obravnava v dveh pomenih: kot razvoj 
samega kulturnega sektorja (npr. dediščina, kulturne industrije, obrti, kulturni turizem) in z zagotovitvijo 
ustreznega mesta kulturi v vseh javnih politikah, še zlasti tistih, ki so povezane z vzgojo in izobraževanjem, 
gospodarstvom, znanostjo, komuniciranjem, okoljem, socialno vključenostjo in mednarodnim sodelovanjem. 
Kultura v vsej svoji različnosti je nujna za odziv na aktualne družbene izzive človeštva. Ustvarjalnost je 
prepoznana kot neizčrpen vir, ki hrani gospodarstvo in družbo.  

 
V letih 2011 do 2014 je potekal projekt Kulturni kapital šteje (CCC - Cultural Capital Counts)34 programa 
Srednja Evropa (financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). Slovenska partnerja v projektu sta bila 
Lokalna turistična organizacija Bovec in Razvojni center Srca Slovenije. Kot je zapisano v predstavitvi 
partnerjev na spletni strani projekta:   

- V prizadevanju, da bi v Bovški deželi ohranili naravno in kulturno dediščino, je dolina Soče s 
projektom Zgodbe Soče leta 2008 postala »Evropska destinacija odličnosti«35.  

- Rdeča nit območja Srce Slovenije je vsekakor izjemno bogata kulturna dediščina in naravne 
vrednote36.  

Eden od rezultatov projekta je bil tudi Strategija kulturnih virov za trajnostni razvoj regij37. Avtorji strategije 
ugotavljajo, da je bila Konvencija Unesca o varovanju nesnovne kulturne dediščine38 iz leta 2003, poleg 

                                                           
30

 Na primer v dvojnem 36. in 37. nadaljevanju.  
31

 35. nadaljevanje.  
32

 http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_for_culture. 
33

 UCLG - United Cities and Local Governments. 2010. Policy statement “Culture: Fourth Pillar of Sustainable 
Development”. Dostopno prek: http://agenda21culture.net/index.php/16-official-documentation-all/agenda-21-
culture-all/437-cultural-policies-and-sustainable-development.  
34

 Spletna stran projekta: www.culturalcapitalcounts.eu.  
35

 Projekt "European Destinations of ExcelleNce" (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska 
komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike. Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost 
in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija destinacij, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen 
tako, da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost. Informacije o slovenskih destinacijah odličnost na:  
Predstavitev dostopna prek:  http://www.slovenia.info/?eden_project=0&lng=1.  
36

 Edinstven razvojni model Srca Slovenije smo predstavili v: 42. nadaljevanje, 43. nadaljevanje.  
37

 Belingar,  Metka in Kavs, Katja (ur.). 2014. Strategija kulturnih virov za trajnostni razvoj regij. Metodologija CCC. Izdal: 
Lokalna turistična organizacija Bovec  LTO Bovec, april 2014. Dostopno prek:  
www.razvoj.si/UserFiles/File/Publikacije/CCC_Strategija-lto-bovec-2014.pdf.   
38

 Več o konvenciji na spletni strani: http://www.nesnovnadediscina.si/sl/unesco. Konvencija nesnovno kulturno 
dediščino deli na: (a) ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine; (b) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20082
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21_for_culture
http://agenda21culture.net/index.php/16-official-documentation-all/agenda-21-culture-all/437-cultural-policies-and-sustainable-development
http://agenda21culture.net/index.php/16-official-documentation-all/agenda-21-culture-all/437-cultural-policies-and-sustainable-development
http://www.culturalcapitalcounts.eu/
http://www.slovenia.info/?eden_project=0&lng=1
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2042.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://www.razvoj.si/UserFiles/File/Publikacije/CCC_Strategija-lto-bovec-2014.pdf
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/unesco


 
139 

 
 

omembe pomembnosti nesnovne kulturne dediščine kot temeljnega vodila raznolikosti kulturnih identitet, 
prelomna z izjavo o ekonomskem potencialu dediščine kot jamstvu za trajnostni razvoj. Regionalni razvoj, ki 
temelji na nesnovni dediščini, odpira nove priložnosti za razvoj podjetništva in inovacij ter občutno izboljšuje 
kakovost življenja, saj izhaja iz ljudi in njihovih potencialov. Koncept CCC (Cultural Capital Counts - Kulturni 
kapital šteje) razširja ekonomsko teorijo v praktični pristop z namenom doseči trajnostno ekonomsko 
dinamiko z upoštevanjem regionalnih naravnih virov.  
 

 
 

Slika: Rezultati projekta Kulturni kapital šteje v Srcu Slovenije 
 
Bovško deželo in Srce Slovenije lahko, podobno kot Solčavsko (ena od prvih EDEN destinacij v Sloveniji), 
štejemo za mednarodno pripoznane primere povezovanja kulturne dediščine in trajnostnega razvoja na 
lokalni in regijski ravni, ki so nastajali tudi s sredstvi evropskih in drugih mednarodnih programov. Koncept 
pametne integracije politik EU za trajnostni razvoj, ki smo mu posvetili 45. nadaljevanje, nujno vključuje tudi 
politiko oživljanja kulturne dediščine. Po drugi strani pa lahko dediščino fužinarstva in druge kulturno-
zgodovinske vplive v povezavi z naravnim bogastvom prepoznamo v današnjem izjemnem uspehu 
visokotehnološkega podjetja z notranjim lastništvom Domel iz Železnikov – globalnega razvojnega 
dobavitelja energetsko in snovno učinkovitih elektromotornih pogonov in komponent.39  

 
In kako bomo soustvarili več takih uspešnih primerov, ki so omenjeni zgoraj? Prav gotovo moramo začeti tudi 
z najmlajšimi. Tako kot v vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, kjer so v simpatični knjižici »Kaj se kuha 

                                                                                                                                                                                                   
uprizoritvene umetnosti; (c) družbene prakse, rituale in praznovanja; (d) znanje in prakse o naravi in svetu; (e) 
tradicionalne obrtne veščine. 
39

 Zlasti 11. poglavje - Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine, pa 
tudi  12,  18,  22. Puščica s številko označuje poglavje v Integralni seriji.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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pod Pohorjem«40 v slovenskem in angleškem jeziku predstavili projekt Živa dediščina41. Iz pozabe so iztrgali 
recepte za tipične jedi svojega okolja, ob tem pa zapisali tudi globoke misli, kot je naslednja: »Naši predniki 
so živeli v tesni povezanosti z okoljem. Spoštovali so življenje pokrajine in z njo ravnali gospodarno, tudi za 
prihodnje rodove. Njihov odnos do okolja je bil živ, saj prostor in narava nista le ekonomska in biološka 
kategorija, temveč živ organizem prepletenih procesov, ki obstaja in se razvija v soodvisnosti.«  
 
Podobno je UNESCO ASP mreža šol Slovenije opredelila, da koncept trajnostnega razvoja pokriva ključna 
področja kot so družba, okolje in gospodarstvo ter kulturo kot temeljno vrednoto. Vrednote, raznolikost, 
znanje, jeziki in svetovni nazori, povezani s kulturo, pa vplivajo na to, na kakšen način se izobraževanje za 
trajnostni razvoj izvaja v posameznih nacionalnih okvirih.42  

 
Zaključimo lahko, da poleg okoljske, gospodarske in družbene tudi kulturna razsežnost prispeva k uveljavitvi 
paradigme trajnostnega razvoja, ne nazadnje s prispevki k zelenemu gospodarstvu. Ta zaključek še posebej 
podpira teoretski okvir integralnega razvoja in integralne ekonomije, ki izhaja iz temeljne predpostavke, da 
mora vsak socialni sistem za vzpostavitev in ohranjanje trajnosti najti dinamično ravnotežje med svojimi 
štirimi medsebojno podpornimi in neodvisnimi sferami/sektorji ali »svetovi« (Jug: sfera narave in skupnosti, 
Vzhod: kultura in ozaveščenost ali duhovnost, Sever: znanost in tehnologija, Zahod: finance in podjetništvo) 
in svojim »središčem« (moralnim jedrom). Na tej osnovi mora vsaka kultura razviti sebi lasten ekonomski 
model, ki naj bo integralen in trajnosten (z zelenim gospodarstvom), da bo lahko dolgoročno vzdržen. 
Integralno zeleno ekonomijo smo v sodelovanju z avtorjema integralne ekonomije nekako „prevedli“ v 
politike trajnostnega razvoja, s tem da le-tega opredelimo s štirimi razsežnostmi (tudi kulturno) in posebej 
poudarimo vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti. Teoretski okvir integralne ekonomije omogoča 
povezovanje zelenega gospodarstva z drugimi perspektivnimi razvojnimi usmeritvami strategije Evropa 2020 
v celosten model za nov pristop v gospodarstvu, utemeljen na temeljnih vrednotah slovenske in evropske 
kulturne dediščine. 
 
V slovenski kulturni tradiciji najdemo odlične primere gospodarnega ravnanja z viri, na kar je v 33. 
nadaljevanju opozorila dr. Nevenka Bogataj, tudi soavtorica knjige o Integralni zeleni Sloveniji: ti primeri 
izvirajo iz vzorcev delovanja skupnosti (družina, kraj) in iz opazovanja, upoštevanja, rabe narave. Ker imamo 
dolgo tradicijo zlasti v trajnostnem gospodarjenju z gozdovi, ne preseneča, da je gozdarska stroka tudi med 
pionirji v preučevanju in udejanjanju načel trajnostnega razvoja, pa tudi v ozaveščanju o njih43.   
 
Gospodarno ravnanje z viri je torej tisti del slovenske tradicije, ki še upošteva nekdanjo odvisnost od 
naravnih razmer. Tradicije, ki jo v različnih dejavnostih, projektih, programih odkrivamo in povezujemo z 
gospodarskimi načrti svojega okolja. S posebno skrbjo tudi v študijskih krožkih, ki jih vodi Andragoški center 
Slovenije in so značilni po samoorganizaciji in vezeh z lokalnim okoljem oziroma domačo kulturo44. Med 
primeri, ki so opisani v citirani knjižici o študijskih krožkih, je mednarodno priznanje doseglo tudi Solčavsko 
kot »Evropska destinacija odličnosti«45.  
 

                                                           
40

 Lavin, Karin (ur). 2011. Kaj se kuha pod Pohorjem: okusi naše dediščine = What's cooking bellow Pohorje: heritage 
flavours. Slovenska Bistrica: Vrtec Otona Župančiča. (Translation: Jean McCollister) 
41

 Projekt Živa dediščina je Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica izvajal s pomočjo sredstev Zadruge LAS – dobro  za 
nas, v okviru Programa Razvoja podeželja 2007 – 2013.  
42

 To opredelitev je bilo mogoče najti junija 2014 na spletni strani mreže (https://www.unesco-sole.si/), v novejši 
predstavitvi te teme izhajajo iz Agende 2030.  
43

 Te prispevke gozdarske stroke je mogoče razbrati tudi iz prispevka mednarodnega strokovnjaka Jerneja Stritiha (31. 
nadaljevanje).                 
44

 Bogataj, Nevenka, Imperl, Marija, Prah, Jože (ur. odbor). 2013. Študijski krožki kot prispevek k razvoju lokalne 
skupnosti. Radeče: JZ KTRC Radeče. Dostopno prek:  
https://sk.acs.si/sites/sk.acs.si/files/studijski_krozki_kot_prispevek_k_razvoju_lokalne_skupnosti.pdf  
45

 Prim.  9,  17,  32. nadaljevanje v Integralni seriji.   

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2033.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2033.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
https://www.unesco-sole.si/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2031.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2031.%20nadaljevanje.pdf
https://sk.acs.si/sites/sk.acs.si/files/studijski_krozki_kot_prispevek_k_razvoju_lokalne_skupnosti.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/


 
141 

 
 

Ob letošnjem dnevu Zemlje se študijski krožki - ob svoji 25. letnici in skupaj s kulturno in naravno dediščino 
Slovenije, ki jo odkrivajo in oživljajo za trajnostno prihodnost - predstavljajo na Jakopičevem sprehajališču v 
Tivoliju v Ljubljani: razstava Študijski krožki v slovenskem prostoru46.  
 
V jutrišnjem prispevku pa bomo spregovorili o novih pogledih na kulturo, duhovnost in trajnostni razvoj.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

 
 

DESETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 47. nadaljevanje            24. 4. 2018 

 
47. Geokultura – kultura sožitja z zemljo in njenimi bitji 
 
Mednarodni dan Zemlje, ki smo ga obeležili v nedeljo, 22. aprila, je priložnost, da prisluhnimo tudi svetovno 
priznanemu konceptualnemu umetniku Marku Pogačniku, ki je razvil posebno obliko komunikacije z zemljo 
in njenimi bitji ter zasnoval geokulturo, novo kulturo sožitja z njimi. Za njegova prizadevanja ga je Unesco, 
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, 5. februarja 2016 nagradila z nazivom  
56. Unescovega umetnika za mir47.  

 

 
Slika: »Hologram Evrope« v srcu prestolnice Slovenije – Ljubljane 

(koncept Marko Pogačnik, realizacija Skupina za umetnost VITAAA, foto  Bojan Brecelj) 
 

                                                           
46

 Novica o razstavi v: www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8189.  
47

 http://www.unesco.org/new/en/goodwill-ambassadors/artists-for-peace/marko-pogacnik/.  

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8189
http://www.unesco.org/new/en/goodwill-ambassadors/artists-for-peace/marko-pogacnik/
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Najprej pa na kratko nekaj dosežkov Marka Pogačnika, po katerih je znan v naši domovini48. Kipar, 
soustanovitelj skupine OHO in ustanovitelj umetniške komune Družina v Šempasu, je med drugim oblikoval 
tudi slovenski državni grb, je široko znan tudi po litopunkturi, s katero na »akupunkturnih« točkah pokrajine 
zdravi Zemljo, in po geomantičnih interpretacijah posameznih krajev in pokrajin. Je tudi avtor številnih knjig, 
ki so izšle v več svetovnih jezikih. Omenimo naj Ljubljanski trikotnik, Elementarna bitja, Ko se boginja vrne ter 
Zdravljenje zemlje, zdravljenje sebe, Skrivno življenje Zemlje, celovita šola geomantije. Leta 1991 je za 
pregledno razstavo v Moderni galeriji v Ljubljani prejel nagrado Prešernovega sklada. 
 
Kot sam pravi, je usmerjen k tistim zdravim potencialom življenja, ki jih je neobčutljiva civilizacija pogosto 
zatrla ali onemogočila. O vsem tem izobražuje na delavnicah po Sloveniji in po svetu. Med njegovimi učenci 
sta tudi Karin in Robi Lavin, ki sta razvila svoj pristop, predstavljata ga v jutrišnjem nadaljevanju.  

 
Dr. Darja Piciga 

 
Krize v odnosu do narave in Zemlje, ki jo človeštvo dandanes doživlja, ne bo mogoče prerasti, če bistveno ne 
spremenimo svojega odnosa do domačega planeta. Bistvo spremembe se da izraziti v več točkah: 
 
Čas je, da Zemljo odvežemo predstave o izključno materialni Zemlji kot predmetu, s katerim lahko človek po 
svoji volji rokuje. Čas je, da Zemljo v prvi vrsti prepoznamo kot določeno vrsto večrazsežnostne zavesti, 
sposobne komuniciranja in sodelovanja s človeško kulturo. Zemlja je v prvi vrsti noosfera – sfera zavesti. 
 
Materialno telo Zemlje ni manj pomembno, ampak še pomembnejši so pretoki življenjske sile, ki Zemljo 
omogočajo kot živ planet. 
 
Nič manj pomembno ni spremeniti vzorec pasivne Zemlje. Čeprav jo spoznamo kot zavest in čeprav ji 
priznamo, da je kot biosfera sposobna vzdrževati planet živ, to še ni dovolj, da bi lahko razvili nov kulturni 
model bivanja na domačem planetu. Zemlja je tudi stvarnica. Iz kosa materije je ustvarila živ planet. Ne samo 
da je prepleten z nešteto obrazi življenja, omogoča tudi, da lahko znotraj njegove sfere ustvarjamo družbo, 
omogoča kulturni razcvet in medsebojne odnose. Zato ima Zemlja tudi sakralni pomen, je sveta v smislu 
svetega kot bistvo omogočujočega. 
 
Nastopil je trenutek v razvoju človeka, Zemlje in njenih bitij, da iz odnosa nadrejenosti in podrejenosti 
preidemo v odnos partnerstva z Zemljo in naravo kot enakovrednima subjektoma kulturnega razvoja. 
 
Da bi bil geokulturni razvoj mogoč, je najprej potrebno kritično premisliti odvisnost sodobnega človeka od 
razumskega mišljenja kot edine veljavne oblike zavesti. Distanca, ki jo logično mišljenje zahteva, 
predpostavlja ločenost med človekom in Zemljo/naravo. Posledica so procesi odtujevanja in izkoriščanja. 
 
Geokulturni model predvideva veljavnost večplastnega mišljenja, kjer imata srčna občutljivost in intuicija 
enako vrednost kot razum. 
 
Dojemanje resničnosti s pomočjo peterih fizičnih čutov je preveč ozko in nepopolno, da bi lahko spoznalo 
Zemljo pa naravo kot zavestni in soustvarjajoč subjekt. Potrebno je nemudoma razviti paralelne možnosti 
dojemanja, ki bodo omogočile komunikacijo in sodelovanje med Zemljo, bitji narave in človekom. 
 
Gospodarstvo, ki Zemljo obravnava izključno kot vir surovin in okvir delovnih pogojev zanika Zemljo in njena 
bitja – vidna in nevidna – kot sodelujoče subjekte. Posledica je postopen razpad življenjskih pogojev na 
planetu. Namesto tega je potrebno razviti cikličen model gospodarstva. Ta ne samo jemlje, temveč tudi daje. 

                                                           
48

 Sam se predstavlja na spletni strani www.markopogacnik.com/, v knjigi Integral Green Slovenia pa je prispeval 
pregledno prvo polovico 4. poglavja.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Skupina_OHO
http://www.markopogacnik.com/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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Omogoča kulturo medsebojnega spodbujanja vsestranskega razvoja človeka in vseh drugih bitij, udeleženih v 
evoluciji Zemlje in Vesolja. 
 

Marko Pogačnik, UNESCOv umetnik za mir, 23.4.2018 
 
 
 

DESETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 48. nadaljevanje            25. 4. 2018 
 

48. Model celostnega razvoja z upoštevanjem vitalno-energijskih počel pokrajine  
 
Današnji prispevek je vsebinsko bogat, napovedali smo ga že v prejšnjem nadaljevanju, zato kar prepuščam 
besedo Karin in Robiju Lavin, prodornima soavtorjema 4. poglavja knjige Integral Green Slovenia – pripeljala 
nas bosta do zaključka tematskega sklopa o »vzhodnem« integralnem svetu, ki ga bomo pregledno povzeli v 
jutrišnjem prispevku.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
V Zavodu za celostni razvoj Anima Mundi Sežana, ustanovljenem leta 2014, sta ustanovitelja Robi Lavin in 
Karin Lavin združila vsa področja delovanja in individualne izkušnje preteklih dvajsetih let v inovativni model 
obravnave trajnostnega razvoja, ki vključuje vitalno-energijske danosti pokrajine. Zavod sodeluje z različnimi 
ustvarjalci, strokovnjaki in ustanovami, ki delujejo za večjo okoljsko in socialno odgovornost. 
 
Lavinova izhajata iz nove paradigme, ki obravnava prostor kot živ organizem, kar pomeni, da lahko s 
pokrajino sodelujemo kot z inteligentnim in čutečim bitjem. Osnovne smernice za razvoj v pokrajini ali 
podjetju so berljive v vitalno energijski podstati prostora in zavesti prostora - genius loci, kar so poznale že 
stare kulture. V Sloveniji se je pričevanje o tem ohranilo še vse do srede preteklega stoletja49. Tradicionalni 
modeli bivanja, s katerimi je bogata dediščina Evrope in slovenskega prostora, so bili organizirani 
vzdržnostno do okolja z zavedanjem, da je nosilnost okolja tista, ki pogojuje življenje50. Stare kulture so v 
načrtovanju upoštevale vitalno-energijsko in duhovno raven prostora ter s tem skrbele za pretok vitalne 
energije in za zdravje pokrajine. Tak način načrtovanja naselij je bil v Evropi v rabi še v srednjem veku. 
Geomantične raziskave starih mestnih jeder vedno znova razkrijejo pretanjeno znanje načrtovalcev o 
subtilnih razsežnostih krajine s potekom ulic, umestitvijo stavbnih mas in cerkva kot obrednih mest v 
organizem pokrajine.  
 
Po uvajanju v geomantijo in sodelovanju z Markom Pogačnikom sredi 90-ih sta Karin in Robi Lavin skozi 
različne projekte v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem razvila svoj pristop, ki zaobjema delo s pokrajino in 
prebivalci.  
 
Pristop k oblikovanju trajnostnega razvoja, ki vključuje vitalno energijski potencial prostora, sta razvijala skozi 
izkušnje z geomantičnim načrtovanjem naselij in individualnih gradenj (Projekt 8 soseska Domžale, zaselek 
Planina, naselje Visoko pri Ajdovščini, zasebna klinika Medicinski center Vid Nova Gorica, Polnilnica vode 
Costella, Fara in Češminov park Domžale). Občina Domžale je prva občina v Sloveniji, ki je energijski pregled 
lokacije, predvidene za širjenje naselja, vključila v občinske prostorske akte.  
 
S poslovnim geomantičnim svetovanjem in uvajanjem celostne obravnave podjetij uvajata integralni 
kulturno-ekološki in tehnološko-ekonomski pristop v razvoj podjetij (TA-BU nepremičnine d.o.o. Ljubljana, 

                                                           
49

 Na primer: Medvešček, P. (2006). Let v lunino senco. Nova Gorica: Taura. 
50

 Na primer: Šmitek, Z. (2004). Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: Študentska založba. 

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
file:///C:/Users/darja.piciga/Downloads/15041-0045-Ref%20Mismatch%20Report.docx%23LStERROR_29
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Cestno podjetje Koper, Inštitut za delničarstvo Ljubljana, Flaška d.d. Begunje, Endovital Kočevje, Vita center 
d.o.o. Naklo…). Robi Lavin je za inovacijo v poslovnem svetovanju prejel posebno priznanje Gospodarske 
zbornice Slovenije v letu 2010. 
 
Karin Lavin širi kreativne pristope s področja umetnosti v različne oblike družbenega delovanja v sodobni 
umetnostni smeri land-arta (izobraževanja, osveščanje o pomenu dediščine in njeno vključevanje v razvoj). 
Polje delovanja umetnosti s tem prehaja na področje individualne in kolektivne zavesti. V projektih nastajajo 
rezultati od novih metod poučevanja skozi dediščino do prostorskih ureditev v obliki labirintov in grafičnega 
ter industrijskega oblikovanja, ki upošteva energijsko delovanje oblik. Na osnovi vrhunskih dosežkov na 
njenem umetniškem področju ter kulturno-vzgojnih projektov, njenega inovativnega in ustvarjalnega 
pristopa na področju razvoja pedagogike kulturne dediščine jo je Ministrstvo za kulturo RS v evropskem letu 
kulturne dediščine 2018 imenovalo za ambasadorko kulturne dediščine.  
 
V zgornjekolpski dolini sta Karin in Robi Lavin sodelovala z Občino Kostel pri njenih prizadevanjih za trajnostni 
razvoj in ustvarjanje zelenih delovnih mest v redko poseljeni neokrnjeni naravi doline. Sodelovala sta pri 
oblikovanju blagovne znamke Svet Kolpe. Pri obnovi stare šole v Turistično razvojno informativno središče 
sta po pregledu lokacije pripravila zasnovo ureditve z litopunkturo in poslikavami, ki odražajo arhetipe 
prostora. Energijsko sta uredila črpališče vode Costella in oblikovala steklenico za vodo po načelih 
holističnega oblikovanja. Tako njena oblika odraža energijske kvalitete vode. 

 

 
Slike: Štirje arhetipi zgornjekolpske doline Navdih in modrost, Voda in prvinsko, Blagostanje in Oba, 

upodobljeni v Turistično razvojnem informativnem središču v Vasi, Kostel 
(del geomantične ureditve prostora, risbe in realizacija poslikav: Karin Lavin) 

 
Na občinski ravni so občinski prostorski načrti tisti, ki dajejo osnovo za zdrav razvoj okolja. Za občino 
Domžale sta pripravila podrobno analizo območja, predvidenega za širitev naselja. Analiza obravnava 
posamična področja širšega območja in označuje predele, neprimerne za gradnjo, in globlje kvalitete 
prostora s smernicami za urbaniste in arhitekte. Smernice svetujejo, kako te globlje kvalitete optimalno 
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vključiti v načrtovanje, da ne pride do poškodb vitalno energijskega oz. duhovnega potenciala lokacije, in 
usmerjajo, kako lahko danosti kakovostno nadgradimo.   
 
Za razvoj lokalnih skupnosti (občin, krajevnih skupnosti) in tudi regij je ključnega pomena načrtovanje razvoja 
s holističnim pristopom. Z upoštevanjem vitalnih počel pokrajine skrbimo za zdravje prostora in posledično 
prebivalcev. Njuni predlogi so vključeni v Regionalne razvojne plane 2014 – 2020 v štirih regijah v Sloveniji. 
 
Prav poseben pomen za razvijanje celostnega pristopa do okolja in aktivne družbe imajo izobraževanja. 
Lavinova organizirata izobraževanja s ciljem generiranja integralnega razvoja na različnih področjih in za 
različne ciljne skupine: od seminarjev za vzgojitelje in učitelje o pedagogiki kulturne dediščine do 
izobraževanj za lokalne skupnosti in druge skupine o celostnem odnosu do okolja in inoviranju z dediščino. 
 
Poseben sklop izobraževanj za vzgojitelje in učitelje - poučevanje skozi dediščino - poteka v različnih krajih po 
Sloveniji: večletno sodelovanje z Vrtcem Slovenska Bistrica51 in Nova Gorica, in v okviru različnih projektov v 
Domžalah, projekt Živa dediščina v Slovenski Bistrici, Gozd in podeželje - odprto učno okolje mladih52na 
Gorenjskem – projekt, mednarodni projekt »Living Landscape« (Živa krajina Krasa) Univerze na Primorskem… 
 
Sodobna geomantija nadaljuje tradicijo starih kultur, katerih sledi so prepoznavne v slovenskem in 
evropskem prostoru. Evropska kultura je skozi stoletja izoblikovala antropocentričen odnos do sveta, ki 
postavlja v središče človeka. Z vrednotenjem sveta s stališča človekovih potreb je naravi in okolju dodeljena 
sekundarna vloga. Pogled skozi optiko zadovoljevanja človekovih potreb in koristi je privedel do 
instrumentalizacije narave. Taka percepcija sveta kljub perečim okoljskim problemom in konstruktivnim 
političnim agendam še naprej generira  razvoj, ki ni vključevalen.  
 
Razvoj dediščine predstavlja pomemben segment evropskih politik, saj pomembno dopolnjuje tri dimenzije 
trajnostnega razvoja, tako okoljsko kot tudi socialno in ekonomsko.   
 
Razvoj dediščine z njenim ohranjanjem pomeni izziv za vrednotenje in prepoznavanje  potencialov okolja. 
Tako naravna kot kulturna dediščina nam odstirata identiteto pokrajine. Predstavljata bogastvo znanj za 
učenje in inoviranje in osnovo za razvoj zelenega turizma. Dediščina ponuja izzive za osveščanje lokalnega 
prebivalstva pri prepoznavanju potencialov okolja in s tem njihove aktivne soudeležbe v lokalnem razvoju 
(princip “od spodaj navzgor”), ki ga dopolnjuje zavzemanje za spremembe politik (princip “od zgoraj 
navzdol”).     
 
Razvoj dejavnosti, najsi bo to dejavnost posameznika, podjetja ali v pokrajini, izhaja iz globljih potencialov, iz 
duhovnega jedra. Različni primeri trajnostnega razvoja, ki jih razvijata Lavinova, so vedno avtentični, z 
domačini jih so-ustvarjata kot izraz danosti posamične pokrajine in njene duhovne dediščine z vključevanjem 
pokrajinskih arhetipov v vsebine sodobnega trajnostnega razvoja. 
 
Projekt Geomantija KRRES – platforma za trajnostni razvoj Rifnika z arheološkim najdiščem, Šentjurja, 
Kalobja in Resevne53 
 
Projekt Geomantija KRRES s svojo dodano vrednostjo duhovnoenergijskih razsežnosti presega ustaljene 
norme. Je celosten in inovativen do prostorskega in družbenega razvoja. Z uporabo intuitivnega znanja, ki je 
vtkano v delovno metodologijo projekta, večplastno prispeva k dobrobiti okolja in ljudi. Uvaja nov 
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 Rezultat tega sodelovanja je tudi več publikacij, omenjamo dve: 
Lavin, K. (2017). Dediščina in učenje z občutenjem. Slovenska Bistrica: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. 
Lavin, K. (2013). Ustvarjamo igre iz dediščine. Slovenska Bistrica: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. 
52

 Juršak, V., Krevzel, F., & Lavin, K. (2014). Gozd in podeželje—odprto učno okolje mladih, Kranjska Gora. 
53

 Lavin, R. (2014). Platforma za trajnostni turizem in celostni razvoj območja Kalobje—Rifnik—Resevna—Šentjur. 
Šentjur: Krajevna skupnost Šentjur 
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hologramski model razvoja, ki pomeni so-žitje, so-bivanje, izražanje globljih potencialov posameznikov in 
pokrajine in tako dopolnjevanje ter nadgradnjo, plemenitenje v različnosti. Kar pomeni aktualno rešitev za 
različna okolja drugod po Sloveniji in v svetu. 
 
S poglobljeno raziskavo prostora, v kateri sta razbrala subtilne duhovno-energijske razsežnosti okolja, smo 
dobili uvid tako v značilnosti njegovih obstoječih pravzorcev, kakor tudi izhodišča za najprimernejši razvoj 
širšega območja in posamičnih mikro lokacij, kmetij in lokalnih podjetij.  
 
Z vključevanjem domačinov v generiranje celostnega razvoja območja, z izobraževanji in podjetniškim 
svetovanjem pri razvoju dejavnosti in oblikovanju skupne krajinske znamke je izražena identiteta pokrajine in 
osnovan program zelenega  turizma.  
 
Z izobraževanji želita ljudem približati novo pojmovanje uspešnosti, ki temelji na osebnem razvoju in 
realizaciji najglobljih hotenj oz. osebne poklicanosti ter prispeva k raznolikosti in skrbi za skupnost skozi 
različne oblike družbene organiziranosti. S prepoznavanjem globljih potencialov pokrajine in osveščanjem 
domačinov ter obiskovalcev o povezanosti z naravo v obliki novega romarskega turizma ali selfnessa v naravi 
se hkrati z razvojem dediščine poskrbi za njeno varovanje. 
 
 

 
Slika: Nov turistični program: koncert v votlini mlinskih kamnov na območju bogatem z vitalno-energijskimi 

izviri pokrajine med Rifnikom in Resevno (projekt Geomantija KRRES, Rifnik) 
 
Poleg  delovanja v različnih projektih geomantičnega prostorskega načrtovanja in zelenega turizma v Sloveniji 
se trenutno ukvarjata z oblikovanjem turističnih programov in usposabljanj turističnih vodnikov zelenega 
geomantičnega turizma za turistično organizacijo otoka Raba na Hrvaškem.  
 
Podobno kot na Solčavskem in v Srcu Slovenije se trudita ozavestiti modrosti dediščine in možnosti za 
inoviranje v lokalnih okoljih ter oblikovati nove modele sobivanja in integralnega razvoja – in tako prispevati 
h generiranju holističnega odnosa do pokrajine pri domačinih, upravljalcih in obiskovalcih. 
 

Robi Lavin in Karin Lavin 
Zavod za celostni razvoj Anima Mundi Sežana 
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DESETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 49. in 50. nadaljevanje54 
26. in 27. 4. 2018 

 

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

Z 48. nadaljevanjem zaključujemo obravnavo »vzhodnega« integralnega pristopa, ki temelji na kulturi in 
ozaveščenosti ali duhovnosti. Ostane nam še zaključni pregled, v katerem bomo z manjšim dodatkom 
(neravnotežja) najprej ponovili konceptualno preglednico iz 38. nadaljevanja, nato pa predstavili pregled 
dobrih praks – podobno kot v dvojnem 36. in 37. nadaljevanju za »južni« svet. Zaradi prazničnega zaključka 
tedna bo tudi tokratni prispevek dvojen, s tem da bomo na koncu dodali še uvod v »severni« svet, ki temelji 
na znanosti, tehnologiji in sistemih.  
 
Kot smo že omenili v 38. nadaljevanju, je »vzhodni« pristop celosten (holističen), temelji na (lastni) kulturi in 
izmenjavah z drugimi kulturami. Odlike tega sveta so torej nekonvencionalno, neukalupljeno mišljenje,  
povezovanje (integracija) znanja, upoštevanje lastne kulture in spoštovanje drugih, uravnoteženost -  
NAČELA ①, ②, ⑤ in ⑦ za soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi (glej šesto in petnajsto nadaljevanje).   

 
V 46. nadaljevanju smo predlagali kulturo kot četrto razsežnost trajnostnega razvoja, s tem da smo 
upoštevali tudi nekatere novejše mednarodne predloge in dokumente. Med primeri evropskih programov in 
projektov, ki udejanjajo ta koncept, smo omenili projekta "European Destinations of ExcelleNce" (EDEN - 
Evropske destinacije odličnosti) na področju trajnostnega turizma ter Kulturni kapital šteje (CCC - Cultural 
Capital Counts), v okviru katerega so praktično uresničevali načelo o ekonomskem potencialu dediščine kot 
jamstvu za trajnostni razvoj. Koncept CCC razširja ekonomsko teorijo v praktični pristop z namenom doseči 
trajnostno ekonomsko dinamiko z upoštevanjem regionalnih naravnih virov.  
 
Integralno zeleno ekonomijo smo v sodelovanju z avtorjema integralne ekonomije (Lessem, Schieffer) 
nekako „prevedli“ v politike trajnostnega razvoja, s tem da le-tega opredelimo s štirimi razsežnostmi (tudi 
kulturno) in posebej poudarimo vrednote trajnostnosti in družbene odgovornosti. Na tej osnovi mora vsaka 
kultura razviti sebi lasten ekonomski model, ki naj bo integralen in trajnosten (z zelenim gospodarstvom), da 
bo lahko dolgoročno vzdržen. 
 
Kot smo že omenili, v zadnji preglednici že povzemamo konceptualne prispevke o »severnem«, racionalnem 
ter na znanosti in tehnologiji temelječem svetu.  
 
V prihodnjem tednu ne bomo objavljali – s čimer sledimo običajnemu ritmu (10 nadaljevanj v dveh tednih, 
nato en teden premora), hkrati pa je to tudi teden prvomajskih praznikov in tradicionalnih pomladanskih 
dopustov. Nov prispevek – tokrat seveda na temo »severnega« pristopa, ki je Evropi najbližji – sledi v 
ponedeljek, 7. maja.   
 

Dr. Darja Piciga  
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 Tokratni prispevek bo dvojen, saj ob praznikih (27. april) ne objavljamo. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2048.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2038.%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-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
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KONCEPTUALIZACIJE »VZHODNE« SFERE V MODELU INTEGRALNEGA RAZVOJA, POIMENOVANJA IN SIMBOLI 

Filozofska 
perspektiva, 

pogled na svet 

Konceptualni model integralnih svetov: 
začetna in nadaljevalna obravnava  

GENE proces transformacije  

Integralna ekonomija  
z GENE procesom 

SIMBOLI 

 
Holizem 
 

 

15  
16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posameznik:  doživlja (in ustvarja) umetnost, 
se kulturno udejstvuje in duhovno razvija …   

 

22  
 
 
 
 
 
 
 
 

»Vzhodno« postajanje (Emerging): sam 
problem in vključeni ljudje se dvignejo do 
globljih uvidov v naravo problema. Ta 
proces vedno vsebuje premike v smislu: 
»stopiti v neznano« in »pustiti oditi« 
nekatere od prvotnih predpostavk. 
Pojavijo se novi uvidi, pogosto kot podobe 
ali vizije, ki prinesejo namige za proces 
transformacije. V tem svetu deluje 
intuicija. Tu se »lokalni« pogled nadgradi v 
lokalno-globalno perspektivo.  

 

 
23 
24 

 
 
 
 
 

Vzhod: V okviru vzhodnega “kraljestva” 
razvojnega gospodarstva, ki temelji na 
kulturi, aktivno preverjamo, v kolikšni 
meri se naša skupnost ali podjetje so-
razvija z mnogimi deležniki.  
Ko smo se na začetku GENE procesa 
ukoreninili (G - Grounding) v določeni 
naravi in skupnosti, napredujemo v smeri 
postajanja (E - Emergence), izkoristimo 
kulturno ustvarjalnost določenega 
gospodarstva in družbe, vabimo in 
ustvarjamo vpoglede (uvide), da se 
odzovemo na gospodarske izzive in želje, s 
tem da se dotaknemo tudi kulturnih 
potencialov za gospodarsko prenovo 
družbe. Družba pri aktiviranju lastnih 
kulturnih zmožnosti na eni strani potrjuje 
svojo lastno kulturno edinstvenost, a tudi 
na drugi strani vabi druge kulturne 
perspektive od zunaj, da razširi lastno ko-
evolucijo.  

 
 
 

 
 
 

 

 
GLAVNA NERAVNOTEŽJA  
V RAZCEPLJENEM SVETU,  
POLNEM KRIZ:  
35 
 

Kultura & 
Duhovnost /  

Ozaveščenost 

RAZVOJNO 
na kulturi temelječe 

GOSPODARSTVO 

Kraljestvo idej 

Kultura  
& Ozaveščenost 

(Duhovnost) 

Postajati 

V 

    POSTAJANJE 

 Odsevanje in  

             intuitivnost 

 Dviganje zavesti 

POSTAJANJE 

- EMERGING 

 preko Kulture &  

Duhovnosti 

Pomanjkanje smisla; 
konflikt; 

fundamentalizem 
in terorizem 

 

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-%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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 KULTURA IN OZAVEŠČENOST (DUHOVNOST) V MODELIH IN PRISTOPIH »VZHODNEGA« SVETA 

MODELI, DOBRE PRAKSE AVTORJI KJE POMEMBNA SPOROČILA, POUDARKI  

Gibanje Sarvodaya na Šrilanki – prebujenje vseh, od 
posameznika do naroda 

 
 

dr. A.T. Ariyaratne, 
dr. Vinya  Ariyaratne 

 3955 

 40  
 

V vizijo, filozofijo in program Sarvodaye so vtkani gandhijski 
ideali, budistična duhovnost (budistični preporod, 
družbeno angažirani budizem) in ekumenizmom (vera v 
duhovno enotnost, ki se najde v temeljih vseh religij). 
Najvišje od desetih osnovnih človeških potreb: kulturne in 
duhovne potrebe. 
Budistična osvoboditev vključuje ne samo posameznike, 
ampak tudi družbo – to je poskus udejanjanja učenja Bude 
na področju družbenega razvoja, blaginje in preobrazbe. 
Reforma socialnih, političnih in gospodarskih elementov 
družbe je možna le v povezavi s ponovno uveljavitvijo 
njenih moralnih, kulturnih in duhovnih .  
Prebujanje vasi in razvoj vasi:  razvoj razvojnih tehnik na 
lokalni ravni.  
Ukoreninjena v kulturnem in duhovnem kontekstu 
Šrilanke. 
Tudi primer razvojnega podjetja.  
 

Multinacionalka Canon iz Japonske   3  

 

Vzorčni primer razvojnega podjetja.  
Sledenje japonski poslovni filozofiji “kyosei” ali ko-
evolucije.  

Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina 
– Solčavsko   

Marko Slapnik 
 

 9  
 17  

 32  

 

 

  

Na kulturi temelječe razvojno gospodarstvo: Srce Aleksandra Gradišek 42. nad. Sinergijsko povezovanje in prepletanje ključnih področij 
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 Puščica s številko označuje nadaljevanje v Integralni seriji. 

Naravna & kulturna dediščina 

Zdržen življenjski slog 

Spoštovanje identitete in vrednot 

Solčavsko -točka srečevanja, kulturne aktivnosti, 
inkubator idej in projektov 

Čezmejne povezave in sodelovanje 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2042.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Slovenije kot regionalni model in razvojni tim Srca 
Slovenije  

 
43. nad.     
 

življenja in dela, mestnega in podeželskega, lokalnega in 
nacionalnega na eni strani, na drugi pa mreženja različnih 
deležnikov.  
Ustvarjalnost kot vrednota.  
Sam po sebi inovativen model in pristop.  
Usmerjenost k odgovornemu inoviranju, ki temelji na 
medsebojni povezanosti za dobro počutje ljudi in sočasno 
ohranja tradicije in naravne vire območja. 
Slovenski primer za pet ključnih dejavnikov integralnega 
gospodarstva. 
 

Mitska sporočila slovenskih dežel za današnji čas Marko Pogačnik  25  
 

Miti so se na osnovi duhovnih videnj mnogih rodov 
oblikovali v zavesti človeške skupnosti. Skozi mitska 
sporočila se pretakajo védenja o globlji vsebini slovenskega 
prostora, ki dandanes niso neposredno dostopna 
modernemu logičnemu mišljenju. 

Geokultura – kultura sožitja z zemljo in njenimi bitji Marko Pogačnik 47. nad.   Krizo v odnosu do narave in Zemlje bo možno prerasti le, 
če bistveno spremenimo svoj odnos do domačega planeta: 

 Zemljo prepoznamo kot določeno vrsto 
večrazsežnostne zavesti, sposobne komuniciranja 
in sodelovanja s človeško kulturo (noosfera – sfera 
zavesti);  

 kot stvarnico, s pretoki življenjske sile, ki Zemljo 
omogočajo kot živ planet (svetost kot bistvo 
omogočujočega); 

 nujen je odnos partnerstva z Zemljo in naravo; 

 srčna občutljivost in intuicija naj imata enako 
vrednost kot razum; 

 razviti moramo paralelne možnosti dojemanja, ki 
bodo omogočile komunikacijo in sodelovanje med 
Zemljo, bitji narave in človekom; 

 potrebno je razviti cikličen model gospodarstva.  
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2047.%20nadaljevanje.pdf
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Model celostnega razvoja z upoštevanjem vitalno-
energijskih počel pokrajine 

Karin Lavin in Robi 
Lavin 

48. nad.   Inovativni model obravnave trajnostnega razvoja, ki 
vključuje vitalno-energijske danosti pokrajine.  
Nova paradigma, ki obravnava prostor kot živ organizem, 
kar pomeni, da lahko s pokrajino sodelujemo kot z 
inteligentnim in čutečim bitjem.  
Gradi na starih kulturah, tradicionalnih modelih bivanja - 
bogata dediščina Evrope in slovenskega prostora, razvoj 
dediščine z njenim ohranjanjem.  
Geomantično prostorsko načrtovanje in zeleni turizem.  
Ozavestiti modrosti dediščine in možnosti za inoviranje v 
lokalnih okoljih ter oblikovati nove modele sobivanja in 
integralnega razvoja, prispevati h generiranju holističnega 
odnosa do pokrajin.  
Umetnostna smer land-arta.  
 

Pet ključnih dejavnikov za uspeh integralnega 
gospodarstva 

Prof. Ronnie Lessem,  
Prof. Alexander 
Schieffer 
 

43. nad.      

44. nad.   

»5 Cs«: CENTRE – CREATE – CATALYSE – CONNECT - CO-
EVOLVE kot okvir za razvoj novih ekonomskih modelov, ki 
bodo temeljili na moralnem in duhovnem jedru določene 
socialne entitete in integrirali tako ključne elemente njene 
kulture kot črpali iz dopolnjujočih prvin drugih kultur.  
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 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2048.%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
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transformacijo 
 

Pametna integracija politik Evropske unije za 
trajnostni razvoj 

Dr. Darja Piciga  
41. nad.   

45. nad.   

Nov pogled in holističen odziv na koncept pametne 
specializacije: 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.  Povezujemo številna 
prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU, 
kot so programi in ukrepi 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), s podporo 
družbeni odgovornosti, za oživljanje kulturne dediščine, … 
 

KULTURA IN OZAVEŠČENOST (DUHOVNOST) V MODELIH IN PRISTOPIH DRUGIH INTEGRALNIH SVETOV 

Biodinamično podjetje – skupnost SEKEM v Egiptu 
 

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

 8  

 30  

 40  

 

 

Filozofske osnove:  zlitje zmernega islama in Steinerjeve 
antropozofije, kar je omogočilo trajnostno revitalizirati 
tako zemljo kot širšo skupnost, v kulturnem in družbenem 
smislu. SEKEM stremi k združitvi materialnega in 
duhovnega vidika v življenju zaposlenih, kot virih v islamski 
ekonomiji. Biodinamično kmetovanje ohranja življenje, ki 
ga je podelil Alah. 
 

 

 

 

 

 

 

KULTURNO & ZNANSTVENO ŽIVLJENJE 

Sodelovanje v duhovnih, umetniških 

(glasba, gledališče, umetnost gibanja itd.), 

izobraževalnih (vrtci, šole, poklicno izobraževanje, 

univerza) dejavnostih 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
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Biodinamični vrtovi »Narava nas uči«.    
 19  

 20  

Biodinamična metoda ima tudi duhovno ozadje: sveta ne 
dojema zgolj z materialističnega vidika, ampak tudi z 
duhovnega. Življenje ni vsota kemičnih reakcij, ampak 
samostojna entiteta, sestavljena iz ritmov in sil, ki stvarem 
dajejo življenje 
Vzpostaviti ravnovesje med rastjo in zorenjem.  
  

Razvoj kmetijstva 
 

Prof. Jože Osterc 

 27  Kmetijstvo ni samo za proizvodnjo hrane; enako 
pomembna je njegova funkcija pri ohranjanju slovenske 
krajine, njene kulture in tradicije (vključno z njeno kuhinjo) 
ter njenega nacionalnega značaja in neodvisnosti.  

Ekološko kmetijstvo 

Prof. Martina Bavec 
 

 28  

 29  

Je inovativno, saj morajo pridelovalci in predelovalci 
poiskati številne nove rešitve, ki nadomestijo rabo 
pesticidov, gnojil in aditivov.  
Neizkoriščena povezava med ekološkim kmetijstvom, 
ekološko hrano in turizmom.  

Zadruga Dobrina 
Dr. Milojka Fekonja 
 
 

 30  
Promovira tradicionalne domače dobrote, tudi kulturno 
krepi podeželsko prebivalstvo in spodbuja ohranjanje 
kulturnih dejavnosti. 
  

Trajnostno upravljanje z gozdom v slovenskih deželah Jernej Stritih 
 

 31  Trajnostno upravljanje z gozdom kot kulturna dediščina 
slovenskih dežel.  

Gozd in les v skupnostnih in podjetniških trajnostnih 
modelih:  

 Občina Šentrupert 

 Mizarstvo Kos 

 M Sora 

 

 32  Šentrupert: 
- projekt Dežela kozolcev je pred propadom rešil 17 
kozolcev, tega najbolj značilnega elementa slovenske 
kulturne krajine trajnostni turizem.  
Mizarstvo Kos: razvojni projekt povezani tudi z urejanjem 
krajine, nujnost stalnega razvoja 
M Sora: ostati zvesti tradiciji (lesu in lesenim oknom) 

Agrarne skupnosti 
D. Nevenka Bogataj 

 33  Večstoletna tradicija skupnostnega upravljanja z naravnimi 
viri kot kulturna dediščina. 
 

Nizozemska Triodos Bank N.V., pionir v etičnem   4  Banka financira podjetja in projekte, za katere med drugim 



 
154 

 
 

bančništvu  oceni, da imajo dodano kulturno vrednost.   
Ustanovljena kot antropozofska dejavnost, kasneje razširila 
svoje filozofske temelje. 

Zadružno podjetje Mondragon iz Španije  
  
 
 
 
 
 
 

 
 7  

 18  
 

 

Finska  
 
 

  5  Njihovega uspeha ni mogoče razložiti, če ne upoštevamo 
tudi širšega kulturnega konteksta. V najbolj kritični situaciji 
so izpeljali radikalno reformo, ki je bila v veliki meri v 
skladu z njihovo kulturo in nacionalnimi posebnostmi.  
Finska je država z edinstvenim jezikom, ki je vzpostavil 
močno izraženo nacionalno kulturo, po drugi strani pa je za 
Fince tradicionalno značilna velika odprtost do sveta, 
pripravljenost na interakcijo z zunanjim svetom na odprt, 
vendar na narodno zaveden način. 
 

Zgodovinska pot Slovencev k integralnemu zelenemu 
gospodarstvu in družbi 

Dr. Nevenka Bogataj  26  
 

Razvoj Slovenije je potekal na križišču kultur in trgovskih 
poti, izpostavljeni so bili številnim kulturnim vplivom 
(nemški, rimski, slovanski in ogrsko-finski). Visoko razvite 
multikulturne kompetence (npr. izkušnja tujih jezikov), 
razvidne tudi iz kulturne raznolikosti (narečij, ljudske 
pesmi) in vloge kulture za državno suverenost.  
Slovenska himna ima močan transkulturni značaj.  
 

Preroditev smisla 

preko kulture & duhovnosti 

Arizmendi kot filozofska, moralna in duhovna sila  

Razvoj ‘višjih vrednot ‘: solidarnost, sodelovanje, itd.  
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Vrtec Otona Župančiča: povezanost z naravo in 
dediščino domačega kraja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13  

 14  

 19  
 

Tečaj senzibilizacije za strokovne delavce vrtca, projekt Živa 
dediščina. Razvoj metode celostnega poučevanja skozi 
dediščino, ki vključuje vse sposobnosti posameznika (tudi 
intuitivno mišljenje) in spodbuja celostni razvoj vzgojiteljev 
in otrok. Dnevi evropske kulturne dediščine.  

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

 
 20  

 21  
 

Preobrazba voditelja Raya C. Andersona.  
Interface se je pri uresničevanje trajnostnega načrta tudi 
sam preoblikoval, v procesu nenehnega učenja in razvoja. 

Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih 
lokalne skupnosti in naravne dediščine 

 
 11  

 12  

 18  

 22  

 

 
 

 

 

  

                                                    POSTAJATI 
Senzibilizacija, biti prisoten: hkrati se ohranja 
in oživlja preteklost  (dediščina, izročilo) in 
piše svetla in povezovalna prihodnost.  
Namigi za preživljanje prostega časa.  

Zavedanje kulturne dediščine, ki nas je sooblikovala 
(kot sta dediščini fužinarstva in zadružništva)  

 

Zavest o nujnosti napredovanja in razvoja  
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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  
                                16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posameznik:  biti sposoben racionalno 
razložiti svet in predvideti dogodke.  

  

22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»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  
24  

 
 
 
 
 
 

 
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  
 

Znanost & 

Tehnologija 

S Kraljestvo znanja 

Znanost, Sistemi 
& Tehnologija 

Vedeti  
Spoznavati 

VÉDENJE 

• Konceptualna 

moč 

• Izgradnja institucij 

SOCIALNO 
na znanju temelječe 

 

GOSPODARSTVO 

KRMARJENJE 

- NAVIGATING 

preko Znanosti,  

Sistemov & Tehnologije 

Birokracija;  
dogma;  

korupcija;  
zaprti in neuspešni  

sistemi 

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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ENAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 51. nadaljevanje            7. 5. 2018 

 
51. Prispevek krščanske misli in vrednot k socialnemu, na znanju temelječemu 
gospodarstvu in trajnostnemu razvoju   
 
Z današnjim prispevkom vstopamo v drugo polovico Integralne serije in nadaljujemo gradnjo modela 
Integralne zelene Slovenije. V drugi četrtini (od 26. do 50. nadaljevanja) smo podrobneje obravnavali dva 
integralna pristopa, ki sta v načrtovanju in delovanju za trajnostni razvoj, zlasti v okviru prevladujoče 
ekonomske paradigme, še preveč zapostavljena:  

- »južni« integralni pristop, ki temelji na naravi in skupnosti  
- in »vzhodni« integralni pristop, ki temelji na kulturi in duhovnosti ali ozaveščenosti.  

Spoznanja o obeh pristopih smo - povezano z drugimi konceptualnimi razmisleki in praktičnimi primeri iz 
prve četrtine serije - povzeli v dveh dvojnih nadaljevanjih: 36. in 37. (za »južno« sfero) ter 49. in 50. (za 
»vzhodno« sfero).  
 
Dobre prakse »vzhodnega« in tudi drugih pristopov, ki smo jih zbrali v preglednici zadnjega dvojnega 
nadaljevanja, so gradile na različnih duhovnih smereh in veroizpovedih – omenili smo na primer vlogo 
budizma in Gandhijeve filozofije (Sarvodaya), islama (SEKEM), Steinerjeve antropozofije (npr. pri 
biodinamičnem kmetijstvu, banki Triodos), pa tudi slovenski smeri geokulturo in geomantijo.  
 
Vpliv krščanskih vrednot in krščanskosocialnega gibanja, ki so najbolj povezani z evropskim »severnim« 
pristopom, pa smo le nakazali pri zadružnem podjetju Mondragon iz Baskije in v tradiciji, na kateri gradi 
slovensko podjetje Domel:  
- Mondragon: občečloveške vrednote, ki so v središču tega humanističnega ekonomskega modela,  je  svojim 
učencem leta in leta prenašal pobudnik Mondragona, katoliški duhovnik Arizmendiarrieta ( 7. nad.)56. 
Arizmendi, ki nedvomno predstavlja filozofsko, moralno in duhovno silo Mondragona, je neprestano 
spodbujal k razvoju »višjih vrednot«, preseganju doseženega, tudi v smislu duhovnega razvoja („Vzhod“) ( 
18. nad.). 
- Domel: sklepamo lahko na posredni vpliv Janeza Evangelista Kreka, ki je bil tudi duhovnik in teolog,  
ustanovitelj številnih zadrug in aktiven v krščanskosocialnem gibanju na Kranjskem. Domel je gradil na 
dediščini zadruge Niko, ustanovljene po 2. svet. vojni. V desetletjih pred tem so bile zadruge v sosednjih 
krajih zelo razširjene in Železnikarjem tudi poznane. Krek je nekaj časa živel in deloval v bližnjih Selcah. ( 
12. nad.) 
 
K razvoju zadrug so v Sloveniji in Evropi prispevali tako krščanski kot laični socialisti. Za naše snovanje 
razvojnega modela, ki bo vpet v evropsko kulturo in inovacijski ekosistem, pa so v novejšem času še zlasti 
relevantna prizadevanja za integralni57 ali celostni pristop k trajnostnem razvoju v okviru Rimokatoliške 
cerkve, ki jih je papež Frančišek leta 2015 povezal v odmevno okrožnico o skrbi za skupni dom: Hvaljen, moj 
Gospod (Laudato si’)58. Okrožnica je posvečena okolju, skrb za okolje povezuje s socialnimi in gospodarskimi 
vprašanji ter naslavlja vsako osebo na planetu, ne samo katolikov. Vse to so razlogi, da jo obravnavamo na 
začetku »severnega« pristopa.  
 

                                                           
56

 Puščica s številko označuje poglavje v Integralni seriji.  
57

 V originalnih angleških dokumentih je uporabljen izraz »integral«, v slovenskih prevodih pa »celosten«.  
58 Pope Francis. (2015). Laudato Si: On Care for Our Common Home. Dostopno prek:  https://laudatosi.com/watch. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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/integralna-serija/
https://laudatosi.com/watch
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Slika: Naslovnica slovenskega prevoda okrožnice Laudato si’ 

 
 
 
 
 
 
 

V nadaljevanju citiramo nekaj odlomkov59 iz okrožnice, v katerih je 
poudarjena nujnost integralnega (celostnega) pristopa, ki povezuje 
okoljske, gospodarske in družbene vidike, pri tem pa opozarja na 
resnost izzivov, s katerimi se srečuje človeštvo. Med temi izzivi naj 
povzamemo samo problem podnebnih sprememb, ki postaja v 
zadnjih letih čedalje bolj pereč:  

 

 
Med znanstveniki obstaja dokaj trdno soglasje o skrb vzbujajočem segrevanju podnebnega sistema. To 
segrevanje v zadnjih desetletjih spremlja nenehno dvigovanje morske gladine, kar je verjetno v zvezi s 
porastom števila ekstremnih meteoroloških pojavov, čeprav znanstveno določljivega vzroka ni mogoče 
dodeliti vsakemu posameznemu pojavu. Človeštvo se mora zavedati, da je v boju proti segrevanju ali vsaj 
proti človeškim vzrokom,  ki ga povzročajo ali poslabšujejo, potrebno spremeniti način življenja, proizvodnje 
in porabe. 

 (Pope Francis, 2015, 23) 

 
V prepričanju, da sprememba ni mogoča brez motivacije in procesa vzgoje in izobraževanja, papež Frančišek 
ponudi nekaj navdihujočih smernic za človekov razvoj, ki jih najdemo v zakladih krščanskih duhovnih 
izkušenj, med njimi:  

  
Nismo soočeni z dvema, med seboj ločenima krizama  - okoljsko na eni strani in družbeno na 
drugi – temveč z eno kompleksno krizo, ki je istočasno družbena in okoljska. Strategije 
reševanja te krize terjajo celosten pristop v boju proti revščini, pri vračanju dostojanstva 
izključenim in istočasnem varovanju  narave.  

(Pope Francis, 2015, 139) 
 

                                                           
59 Avtorica se profesionalno ukvarja s področjem okolja, zato je originalne angleške citate prevedla v skladu s 

terminologijo, ki je na tem področju bolj uveljavljena, in z načinom pisanja poljudnih strokovnih besedil. Uradni 
slovenski prevod pa lahko bralec najde na povezavi Hvaljen, moj Gospod (Laudato si’). Spodaj pa citiramo tudi iz 
angleškega originala:   

The urgent challenge to protect our common home includes a concern to bring the whole 
human family together to seek a sustainable and integral development, for we know that things can 
change. (13) 

A very solid scientific consensus indicates that we are presently witnessing a disturbing 
warming of the climatic system. In recent decades this warming has been accompanied by a constant 
rise in the sea level and, it would appear, by an increase of extreme weather events, even if a 
scientifically determinable cause cannot be assigned to each particular phenomenon. Humanity is 
called to recognise the need for changes of lifestyle, production and consumption, in order to combat 
this warming or at least the human causes, which produce or aggravate it. (23) 

We are faced not with two separate crises, one environmental and the other social, but rather 
with one complex crisis, which is both social and environmental. Strategies for a solution demand an 
integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time 
protecting nature. (139) 

We urgently need a humanism capable of bringing together the different fields of knowledge, 
including economics, in the service of a more integral and integrating vision. (141) 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/AF8A28500BCE14E1C1257EC300229C66/$FILE/CD%20149_OKOLJSKA%20OKROZNICAM.PDF
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Žgoči izziv, kako zavarovati naš skupni dom, vključuje skrb po združitvi vse človeške družine 
pri iskanju trajnostnega in integralnega (celostnega) razvoja, saj vemo, da je stvari mogoče 
spremeniti. 

(Pope Francis, 2015, 13) 
 

Nujno potrebujemo humanizem, ki bo zmožen združiti različna področja znanja, vključno z 
ekonomijo, za oblikovanje bolj integralne (celovitejše) in bolj povezovalne vizije.  

(Pope Francis, 2015, 141) 
 
Besede enega izmed najbolj priznanih duhovnih voditeljev in nespornih moralnih avtoritet našega časa, 
papeža Frančiška, govorijo same zase. Ta duhovni prispevek k prizadevanjem za trajnostni razvoj vključuje 
tudi spoznanje, da je danes ena ključnih nalog človeštva prelom s prevladujočo gospodarsko paradigmo. In v 
tej smeri bomo nadaljevali z naslednjimi prispevki o socialnem, na znanju temelječem gospodarskem 
pristopu. 

Dr. Darja Piciga 

 
 
 

 
    ENAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 52. nadaljevanje                8. 5. 2018 

 
52. Dragocene potenciale za socialno, na znanju temelječe gospodarstvo na novo 
odkrivamo ali se o njih učimo od drugih   
 
Racionalizem kot filozofski pristop, poudarek na zavestnem spoznavanju in védenju, »krmarjenje« 
(Navigating) preko znanosti, sistemov in tehnologije, na znanju temelječe socialno gospodarstvo – to je nekaj 
ključnih odlik »severnega« sveta, ki smo jih povzeli v preglednici na koncu dvojnega 49. in 50. nadaljevanja. 
Po Lessemu in Schiefferju bo to gospodarstvo najbolj uspešno, če razvojno gradi na skupnosti in naravi 
»južnega« sveta60 ter kulturi in ozaveščenosti (duhovnosti) »vzhodne« sfere61. V 51. nadaljevanju smo 
nakazali prispevek krščanske misli in vrednot k temu gospodarskemu pristopu in k gibanju za trajnostni 
razvoj62, za katerega imamo v Evropi in še bolj v Sloveniji še neizkoriščene potenciale. Ob tem je prav, da 
povemo, da je bil v Sloveniji razvoj zadrug (ne glede na to, ali so izhajale iz prizadevanj krščanskih ali laičnih 
socialistov) po 2. svet. vojni prekinjen in tudi po spremembi družbenega in gospodarskega sistema od 
osamosvojitve dalje se zadružna podjetja tipa Mondragon niso mogla vzpostaviti. Zato smo v knjigi Integral 
Green Slovenia kot prototip podjetja za socialni, na znanju temelječi gospodarski pristop predstavili podjetje 
v solastništvu in soupravljanju zaposlenih Domel iz Železnikov.  
 
Lahko pa rečemo, da tradicionalne oblike upravljanja z viri, kot so agrarne skupnosti63 in zadruge, 
predstavljajo danes v Sloveniji in tudi širše dragocen navdih in potencial  za socialne inovacije v smeri na 
znanju temelječe ekonomije. Ko se te oblike prilagodijo sodobnim poslovnim praksam ter povežejo z 
znanstvenim raziskovanjem in tehničnimi inovacijami – kot na primer v kovinski in lesni industriji in obrti, 
poosebljeno v primerih Domela in M Sore ( 12., 18. in 32. nad.) – smo lahko priča evropskim in celo 
globalnim prebojem.  

                                                           
60

 Pregledno predstavljenem v 36. in 37. nadaljevanju.  
61

 Pregled v 49. in 50. nadaljevanju. 
62

 V tem smislu smo posebej izpostavili okrožnico papeža Frančiška Hvaljen, moj Gospod (Laudato si’) . 
63

 Povezali smo jih z »južnim« pristopom, ker temeljijo na naravi in skupnosti, njihovi načini upravljanja pa so marsikdaj 
sorodni načinom upravljanja v »severnem« pristopu in lahko slednje tudi navdihujejo.    

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2051.%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/
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
https://laudatosi.com/watch


 

 
160 

 

 
V zadnjih letih pa smo izvedeli še za eno izjemno osebnost, velikega moža našega prostora, ki ga lahko 
postavimo ob bok svetovnim utemeljiteljem socialne ekonomije: prof. dr. Andreja Gosarja64. Na novo ga 
moramo odkrivati zato, ker ga je po 2. svet. vojni doletela usoda neprostovoljnega umika iz javnega 
delovanja in znanstvenega ustvarjanja na tem področju. Res pa je tudi, da je kot sredinski 
krščanskodemokratski politik ostal izoliran na političnem področju že pred drugo svetovno vojno.  
 
Po besedah Gorazda Pavleka65 moramo Gosarja 
uvrščati 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 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. Zato ne 
preseneča, da je bilo njegovo temeljno delo Za nov 
družabni red leta 1994 ponatisnjeno (v skrajšani 
obliki)66, marca 2014 je potekal Dvodnevni simpozij 
Krščanstvo in socialno gibanje o življenju, delu in 
pomenu dr. Andreja Gosarja67, tri leta kasneje pa je 
nacionalna televizija o njem posnela dokumentarni 
portret68.  
 
 

Slika: Dr. Andrej Gosar, 1887 - 1970 
 

 
Da je Gosar razmišljal na integralen način, je mogoče dokumentirati s številnimi citati iz njegovih del, kot je 
naslednji: »Nikdar ni bilo celotno življenje ljudi v družbi tako vsestransko med seboj povezano in prepleteno, 
kot je danes. Zato tudi ni bilo nikdar tako potrebno in resnično kot je danes, da je mogoče družbo zares 
uspešno reformirati edinole v celoti, ne pa ločeno po posameznih področjih družbenega življenja.«69  
 
Če lahko za Slovenijo v obdobju med obema vojnama in še pred tem ugotovimo, da so posamezni misleci kot  
Gosar in Krek konceptualno razvijali socialno ekonomijo in da se je tudi zadružništvo močno razmahnilo, tako 
da je predstavljalo enega od temeljev slovenskega gospodarstva, pa se danes - zaradi slabe dediščine t. i. 
samoupravnega socializma70 - o njihovem pomenu in pravilih učimo od drugih.  
 

                                                           
64

 Osnovne informacije o njegovem življenju in delu so tudi mednarodno dostopne: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_Gosar.  
65

 Poglavje 7.1 v knjigi Integral Green Slovenia.   
66

 Skrajšana izdaja: Gosar, A. (1994). Za nov družbeni red : sistem krščanskega socialnega aktivizma. Celje : Mohorjeva 
družba. /Skrajšana izd. / priredil Lado Ločniškar/, 
67

 Posnetek simpozija je dostopen na 
http://sl.radiovaticana.va/storico/2014/03/28/dvodnevni_simpozij_kr%C5%A1%C4%8Danstvo_in_socialno_gibanjeo_%
C5%BEivljenju%2C_delu/slv-785601.  
68

 https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539.  
69

 Gosar, 1994, str. 20. 
70

 Zadruga Niko, iz katere se je kasneje (po njeni ukinitvi v obdobju t.i. samoupravnega socializma) razvilo podjetje 
Domel, je na primer času po 2. svet. vojni sodila med politično nepriljubljene izjeme. Zaradi neenakopravnih pogojev 
poslovanja glede na konvencionalna podjetja pa po osamosvojitvi taka oblika uspešnega razvoja ni omogočala.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrej_Gosar
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://sl.radiovaticana.va/storico/2014/03/28/dvodnevni_simpozij_kr%C5%A1%C4%8Danstvo_in_socialno_gibanjeo_%C5%BEivljenju%2C_delu/slv-785601
http://sl.radiovaticana.va/storico/2014/03/28/dvodnevni_simpozij_kr%C5%A1%C4%8Danstvo_in_socialno_gibanjeo_%C5%BEivljenju%2C_delu/slv-785601
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539
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V okviru Evropske unije se čedalje bolj uveljavlja spoznanje o velikem potencialu socialnega gospodarstva za 
nova delovna mesta in gospodarski razvoj. Evropski parlament na primer v Resoluciji Evropskega 
parlamenta z dne 2. julija 2013 o prispevku zadrug k izhodu iz krize (2012/2321(INI))71 uvodoma  

 »- poudarja, da imajo zadruge in druga podjetja socialnega gospodarstva bistveno vlogo v evropskem 
gospodarstvu, zlasti v krizi, saj s povezovanjem dobičkonosnosti in solidarnosti ustvarjajo visokokakovostna 
delovna mesta, krepijo socialno, ekonomsko in regionalno kohezijo in ustvarjajo socialni kapital; … 

- ugotavlja, da so v EU zadruge vse pomembnejše in da je med njimi približno 160 000 zadružnih podjetij, ki so 
v lasti 123 milijonov članov in zagotavljajo 5,4 milijona delovnih mest – vključno s približno 50 000 zadružnimi 
podjetji v industrijskem in storitvenem sektorju, ki zagotavljajo 1,4 milijona delovnih mest –, in da zadruge v 
povprečju prispevajo približno 5 % k BDP držav članic; ugotavlja, da je bilo v zadnjih nekaj letih zaradi 
prestrukturiranja podjetij v krizi ali brez naslednikov ustanovljenih več sto industrijskih in storitvenih 
zadružnih podjetij, kar je prispevalo k ohranitvi in ponovnemu razvoju lokalnih gospodarskih dejavnosti in 
delovnih mest; ugotavlja, da so imele industrijske in storitvene zadružne skupine ključen vpliv na regionalni 
razvoj v nekaterih najbolj industrializiranih regijah EU…« 
 
Resolucija v nadaljevanju še ugotavlja, da so se zadruge v kriznih časih izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, tako glede stopnje zaposlenosti kot zaprtja podjetij; kljub krizi se zadruge ustanavljajo 
v novih in inovativnih sektorjih. Zadružni model se je med drugim precej razširil v sektorjih storitev podpore 
podjetjem in storitev splošnega pomena, ki jih je prej zagotavljal javni sektor (npr. okoljske storitve in 
upravljanje naravnega prostora, izobraževanje in kultura ter proizvajanje energije iz obnovljivih virov).  
  
Slovenija zaostaja tako v vzpostavljanju zadružnega sistema, ki je razvito v državah Zahodne in Srednje 
Evrope, kot v razvoju socialnega podjetništva, kakršno se je uveljavilo v teh deželah. Socialno podjetništvo in 
socialna ekonomija v širšem smislu tako predstavlja velik potencial za delovna mesta in trajnostni razvoj. O 
prizadevanjih, da bi ta potencial tudi uresničili, bomo spregovorili v prihodnjih nadaljevanjih. 
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 

    ENAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 53. nadaljevanje                9. 5. 2018 

 
53. Zadružništvo kot alternativa: bolj trajnostno in odporno na krize 
 
V uvodnih prispevkih za socialno, na znanju temelječe gospodarstvo72 smo opozorili na zgodovinske, 
duhovne in kulturne potenciale naše dežele in širšega okolja za ta gospodarski pristop ter na sporočila o 
pomenu zadrug in drugih podjetij socialne ekonomije, izražena na evropski ravni73. Podobno kot smo 
pokazali na primeru Domela - podjetja z notranjim lastništvom in upravljanjem zaposlenih - tudi resolucija 
Evropskega parlamenta iz leta 2013 ugotavlja, da so se zadruge v kriznih časih izkazale za še odpornejše od 
številnih tradicionalnih podjetij, tako glede stopnje zaposlenosti kot zaprtja podjetij. Kljub krizi so se zadruge 
ustanavljale v novih in inovativnih sektorjih. Zakaj je temu tako?  
 
Kot ugotavlja resolucija, je večja odpornost zlasti posledica zadružnega modela upravljanja, ki temelji na 
skupnem lastništvu in demokratični gospodarski udeležbi in nadzoru, organizaciji in vodenju zainteresiranih 
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 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0301+0+DOC+XML+V0//SL.  
72

 Od zadnje preglednice v dvojnem 49. in 50. nadaljevanju do 52. nadaljevanja Integralne serije.  
73

 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. julija 2013 o prispevku zadrug k izhodu iz krize.  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2321(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0301+0+DOC+XML+V0//SL
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0301+0+DOC+XML+V0//SL
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članov ter predanosti skupnosti74. Za odpornost zadrug je zaslužna tudi značilna metoda akumulacije 
kapitala, ki je manj odvisna od razvoja finančnih trgov. Povezana je z namenitvijo presežkov: 
- za oblikovanje rezervnih skladov, katerih en del je nedeljiv, če je to mogoče, zlasti v obliki sredstev, ki po 
plačilu neporavnanih dolgov v primerih likvidacije, na splošno krepijo zadružno gibanje,  
- in za doseganje uravnoteženih socialnih in gospodarskih ciljev podjetja ter cilja boljšega poslovanja in 
dejavnosti. 
Ta model zadrugam pomaga zavzeti dolgoročen večgeneracijski pristop in jih vpenja v lokalno gospodarstvo, 
s čimer prispevajo k lokalnemu trajnostnemu razvoju ter zagotavljajo, da kljub morebitni internacionalizaciji 
ne selijo svoje proizvodnje.  
 
Posebnost zadružnega modela upravljanja glede na konvencionalna podjetja je tudi v tem, da morajo 
zadruge poslovanje zasnovati na podlagi (etičnih) vrednot in načel. Zadruge temeljijo na vrednotah 
samopomoči, demokratičnosti, samoodgovornosti, samouprave, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. 
Zadružni člani - v skladu z izročilom prvih ustanoviteljev - verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, 
družbene odgovornosti in skrbi za druge. 
 
Na tem mestu je smiselno citirati opozorila slovenskega sociologa Franeta Adama in soavtorjev75, da v praksi 
oz. realnem poslovanju zadrug velikokrat prihaja do različnih interpretacij temeljnih sedmih načel 
zadružništva. Tako je predvsem odvisno od samih zadrug, na kakšen način in v kolikšni meri ta načela 
sprejmemo in integrirajo v poslovanje. Ključni očitek »tradicionalnim« zadrugam je, da je njihovo družbeno 
poslanstvo šibko, saj naj bi zasledovale le koristi svojih članov, in da so po načinu upravljanja preveč podobne 
»konvencionalnim« podjetjem. To problematiko avtorji aplicirajo tudi na zadružništvo v Sloveniji, ki ima sicer 
dolgo in bogato zgodovino, vendar pa je zaradi različnih dejavnikov zelo izgubilo na veljavi. Zlasti v času 
tranzicije je zaradi kapitalskih procesov prišlo do poglobitve konfliktov lastništva in zadružnih načel. Veliko 
obstoječih zadrug deluje bolj po načelih »navadnih« gospodarskih služb, kar je tudi posledica postopkov 
lastninjenja po osamosvojitvi. Zadruge tako v večini ne upoštevajo ključnih načel zadružništva - skupno 
lastništvo in vključevanje delavcev v procese odločanja. 
 
V zadnjem desetletju in tudi že prej lahko v Sloveniji spremljamo številna prizadevanja, da bi oživili pristno 
zadružništvo, ki ga v svetu pooseblja Mondragon – nekaj smo jih omenili tudi v knjigi Integral Green 
Slovenia. Tako je v marcu 2012 Slovenski forum socialnega podjetništva76 pod vodstvom Tadeja Slapnika 
organiziral zelo uspešen obisk Zadruge Mondragon v Španiji, ki so se ga udeležili štirje člani foruma in ena 
članica parlamenta. Ta obisk je vodil do udeležbe Mikela Lezamiza, direktorja za izobraževanje v 
Mondragonu, na mednarodni zadružni konferenci Coop2012 oktobra istega leta v Ljubljani77. Dogodek je 
pritegnil veliko pozornosti medijev in ustvaril široko zanimanje za zadružni model Mondragona.   
 
K naporom za ponovno vzpostavitev originalnega zadružnega gibanja lahko, poleg domače publicistične 
dejavnosti78, štejemo tudi prevode ključnih del zadružništva in socialne ekonomije. Omenimo naj samo 
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 Mednarodno je uveljavljenih sedem načel zadružništva: Prostovoljno in odprto članstvo; Demokratično člansko 
upravljanje; Gospodarska udeležba članov; Avtonomija in neodvisnost; Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje; 
Sodelovanje med zadrugami; Skrb za skupnost. Zadrugo se opredeljuje kot samostojno združenje oseb, ki so se 
prostovoljno združile zaradi uresničevanja skupnih gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb in hotenj na podlagi 
podjetja, ki jim je skupno in ga demokratično upravljajo. (povzeto po: Izjava Mednarodne zadružne zveze o zadružni 
istovetnosti).  
75

 Adam, F. (ur.): O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški. IRSA, Ljubljana, 2015. Dostopno 
prek: http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf.  
76

 Danes preoblikovan v Združenje Socialna ekonomija Slovenije: http://socialnaekonomija.si/.   
77

 Iz intervjuja ob tem obisku smo citirali v 7. nadaljevanju.  
78

 Samo za primer: Kreaktor. Z mladinskimi delavskimi zadrugami do delovnih mest za mlade. Slovenske Konjice, 2015. 
Dostopno prek: 
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/ESS_2/z_mladinskimi_zadrugami_do_delovnih_mest_
za_mlade.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/
http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=19
http://www.zadruzna-zveza.si/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=19
http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf
http://socialnaekonomija.si/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%207.%20nadaljevanje.pdf
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/ESS_2/z_mladinskimi_zadrugami_do_delovnih_mest_za_mlade.pdf
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/ESS_2/z_mladinskimi_zadrugami_do_delovnih_mest_za_mlade.pdf


 

 
163 

 

prevod novejše knjige Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa79, ki sta jo napisala Claudia 
Sanchez Bajo in Bruno Roelants, vrhunska poznavalca zadružništva, dejavna predvsem na vseevropski ravni. 
Ob izidu knjige sta avtorja tudi obiskala Slovenijo.   
 
Avtorja v knjigi analizirata poti, ki so pripeljale do pokov 
najrazličnejših balonov v bogatem zahodnem svetu – 
finančnega, borznega, hipotekarnega, nepremičnin- 
skega, internetnega in še kakšnega balona – in ne 
moreta mimo ugotovitve, da je izvirni vzrok milijonov 
izgubljenih delovnih mest in osebnih tragedij po vsem 
svetu pravzaprav človeški pohlep, zaradi katerega se je 
razviti Zahod dal zapeljati v past usodnega 
zadolževanja: ta kruti (»kapitalistični«) mehanizem kasti 
bogatašev omogoča nesorazmerno izkoriščanje 
plemena proizvajalcev, teh pa prav noben družbeni 
vzvod obstoječega kapitalističnega ustroja ne obvaruje 
pred zmanjševanjem življenjskega standarda in 
padanjem v revščino. 
 
Toda avtorja naše nove knjige ponujata izjemno 
alternativo. To so zadruge kot nasproten model 
vzdržnega poslovanja, kjer ni prostora za brutalno 
kopičenje profita pri maloštevilni eliti in na račun 
»revnih zaposlenih«. Zadružni tip podjetništva deluje 
po najplemenitejših vodilih dobrega gospodarjenja, ki 
smo jih že omenili. Da to niso prazni ideali, avtorja 
predstavljata štiri študije primerov (iz Mehike, Francije, 
Kanade in Španije), v katerih nazorno pokažeta, da se – 
celo v širšem kontekstu kapitalističnih gospodarstev v 
teh državah – zadruge ob smiselnem vodenju in 
soupravljanju še kako dobro obnesejo: v knjigi 
obravnavane zadruge so bistveno bolje preživele 
svetovno krizo in premagale njene posledice, kot pa 
smo to občutili drugod po svetu, vključno s Slovenci. 

 

 
Slika: Naslovnica knjige Kapital in past 

zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa  

 
Adam in soavtorji ugotavljajo, da je v Sloveniji v zadnjih letih zabeleženo obujanje idej »pravega« 
zadružništva na različnih področjih. Nastalo je nekaj (lokalnih) zadrug, ki jih lahko uvrščamo v (ožji) okvir 
socialnega podjetništva in delujejo na različnih področjih (samooskrba, sociala, ekologija, turizem, razvoj 
podeželja). Skupno število zadrug pa se v zadnjih desetih letih le minimalno povečuje. 
 
Ker razvijamo model integralne zelene ekonomije kot socialne inovacije za trajnostni razvoj, ki povezuje in 
enakovredno obravnava vse razsežnosti trajnostnega razvoja, nas v okviru socialne ekonomije zanimajo 
predvsem uspešne zadruge, socialna podjetja in podjetja z lastništvom zaposlenih, ki so tudi okoljsko 
odgovorna in aktivna na področjih zelenega gospodarstva. Zgoraj citirana resolucija Evropskega parlamenta 
izpostavlja tudi prispevke zadrug k okoljskim ciljem, zlasti pa poudarja uspešen razvoj energetskih zadrug (na 
tem področju socialne ekonomije Slovenija zelo zaostaja). Kot je razvidno iz strokovne literature, ima tudi 
načelo »skrb za širšo skupnost« pri sodobnem zadružništvu tako družbeno kot okoljsko komponento80. 
Dobre prakse zadružništva in socialnega podjetništva v Sloveniji so bile sistematično predstavljene in 
analizirane v projektih na področju okolja: »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« in »Spodbujamo zelena 
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 Prevod je izšel januarja 2015 pri založbi Modrijan. Vsebino knjige povzemamo po predstavitvi na njihovi spletni strani.  
80

 Cooperative Growth for the 21st Century, CICOPA, 2013.  

http://www.modrijan.si/Knjizni-program/Knjizni-program/Knjige/druzboslovje/Kapital-in-past-zadolzevanja
http://ica.coop/en/media/library/publications/co-operative-growth-report-21st-century
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delovna mesta«81.  Med predstavljenimi primeri, od katerih se lahko marsikaj naučimo, najdemo nekaj že 
poznanih, pa tudi nekatere nove, na primer: Domel iz Železnikov in Gostol-Gopan iz Nove Gorice, Strojni 
krožek Bled, M Sora, zadruge Ajdna, Dobrina in Konopko, Kulturno ekološko društvo Smetumet.  
To raznolikost organizacij socialne ekonomije, ki je značilna tako za Evropo kot v novejšem času tudi za 
Slovenijo, bomo v naslednjih prispevkih še obravnavali. Seveda z integralne zelene perspektive.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 

ENAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 54. nadaljevanje              10. 5. 2018 

 
54. Zeleno socialno podjetništvo v praksi: primer Tekstilnice iz Dravograda 
 
Po več preglednih, zgodovinsko in konceptualno obarvanih prispevkih s citati iz različnih dokumentov na 
temo socialnega, na znanju temelječega gospodarstva82 je čas, da predstavimo še kakšen praktičen primer83. 
Med pestro množico socialnih podjetij, ustanovljenih v manj kot desetletju, smo izbrali zeleno socialno 
podjetje Tekstilnico s Koroške, ki sta jo Sebastjan Pikl in Urša Zgojznik, dva od ključnih akterjev v tej uspešni 
zgodbi, predstavila tudi v poglavju 8.5 v knjigi Integral Green Slovenia. In zakaj ravno Tekstilnica? 
 
Adam in soavtorji v pregledni študiji leta 201584 ugotavljajo, da – kljub različnim aktivnostih na različnih 
nivojih - socialno podjetništvo (SP) v Sloveniji še ni zaživelo in ostaja neizkoriščena priložnost. Kot ključne 
omejitve pri razvoju sektorja socialnega podjetništva85 v Sloveniji se kažejo pomanjkanje poslovnih veščin 
med večino socialnih podjetij, šibka javna podpora in dostop do financ. SP je preveč odvisno od javnih 
subvencij (kot so javni razpisi za projekte socialnih podjetij) in državnih pomoči (subvencije za javna dela). 
Dohodek, ki se zasluži na trgu, je zato relativno majhen.  
 
Projekt Tekstilnica je, podobno kot veliko drugih socialnih podjetij, pridobil sredstva Evropskega socialnega 
sklada (ESS). Dva partnerja, koroška zadruga Dobrote in društvo Ekologi brez meja, sta s projektom uspela na 
razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 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 

                                                           
81

  http://www.slovenija-co2.si/ in http://www.zelenadelovnamesta.si/.  
82

 Od 49./50. do 53. nadaljevanja Integralne serije. 
83

 Seveda gradimo tudi na dobrih praksah tega gospodarskega pristopa, obravnavanih v prvem delu serije, zlasti: M 
Sora, Žiri  32. nadaljevanje; Domel, Železniki 11, 12, 18, 22; Mondragon, Španija 7, 18.  
84

 Adam, F. (ur.): O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški. IRSA, Ljubljana, 2015, str. 22 in 
48. Dostopno prek: http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf.  
85

 Opredelitvam socialnega podjetništva se bomo posvetili v prihodnje, saj je tokratni prispevek bolj praktično obarvan. 
Ker na tem področju vlada konceptualna zmeda, bomo samo povzeli ključne vidike in indikatorje socialnega 
podjetništva po EMES (Preglednica 1, str. 34), uporabljene v citirani študiji Adama in soavtorjev: 
- Ekonomski/podjetniški vidik s kriteriji: trajno opravljanje ekonomskih aktivnosti (proizvodnja in/ali storitve), visoka 
stopnja ekonomskega tveganja, zaposlovanje oziroma prisotnost plačanega dela. 
- Družbeni vidik: ključni cilj je delovanje v družbeno korist (družbeni učinek), omejena delitev dobička, ustanovitelji so 
skupine državljanov ali organizacije civilne družbe.  
- Vidik participativnega upravljanja: visoka stopnja avtonomnosti (od države in profitnih podjetij), demokratičnost 
vodenja, ki ni pogojena s kapitalskim vložkom, udeležba različnih deležnikov pri upravljanju. 
Navedena opredelitev je širša, kot je bila v tistem času uveljavljena v zakonu o socialnem podjetništvu – ta regulativa je 
bila po mnenju avtorjev preveč omejujoča in preozka.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.slovenija-co2.si/
http://www.zelenadelovnamesta.si/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf
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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.86   
 
K uspehu socialnega podjetja je brez dvoma prispeval perspektiven poslovni načrt, temelječ na analizi 
priložnosti v tej tržni niši: ob začetku projekta je Slovenija večino industrijskega tekstila (kot so industrijske 
krpe) uvažala – pribl. 20.000 ton letno, rabljeni tekstil iz Slovenije (pribl. 8.000 ton letno) pa je večinoma 
končal na odlagališčih (»v smeteh«).  

 

Nekaj podatkov o njihovi dejavnosti:  

- skupno so od leta 2013 do 2017 organizirali 75 izmenjav oblačil 
v Ljubljani - Izmenjave rabljenih oblačil (»swap parties«) redno 
potekajo vsako zadnjo sredo v mesecu na Waldorfski šoli v 
Ljubljani, kjer jih vsak mesec obišče okoli 100 ljudi.;  

- zgolj v prvem letu se je zbralo več kot 200 ton oblačil,  

- v letu 2014 so 70 % zbranega tekstila izvozili, nato pa so 
zmanjševali izvoz in povečevali druge oblike predelave in 
ponovne uporabe.    

 
 

Slika: izmenjevalnica oblačil 

 

 

                                                           
86 Podatke in slike za prispevek o Tekstilnici smo povzeli po poglavju 8.5 v knjigi Integral Green Slovenia, po 

prezentacijah avtorjev poglavja Sebastjana Pikla in Urše Zgojznik na dogodkih Integralne zelene Sloveniji ter po dveh 
medijskih prispevkih: http://www.delo.si/novice/slovenija/tekstilnica-bo-resevala-rabljena-oblacila.html (10. julij 2013) 
in https://www.rtvslo.si/evropska-unija/tekstilnica-ze-peto-leto-zmanjsuje-stevilo-tekstilnih-odpadkov/439256 (2. 
december 2017 ).    

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.delo.si/novice/slovenija/tekstilnica-bo-resevala-rabljena-oblacila.html
https://www.rtvslo.si/evropska-unija/tekstilnica-ze-peto-leto-zmanjsuje-stevilo-tekstilnih-odpadkov/439256
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Tekstilnica v slikah:  
 

1. Slike spodaj in desno: zbiranje 
rabljenega tekstila, največ preko 
tekstilnih zabojnikov:   
 

 

 
 

 

2. Zbrano blago iz zabojnikov 
prepeljejo v obrat za sortiranje 
tekstila v Dravograd, kjer ga najprej 
razvrstijo po kakovosti:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Še uporabna oblačila in tekstil 
podarijo pomoči potrebnim 

 
6. Del tekstila namenijo za prodajo 
ali predelajo v različne izdelke 
 

 
 

4. Del zrežejo v industrijske krpe, ki 
jih prodajajo tovarnam, podjetjem, 
obrtnikom:  
 

  
 

5. Nekaj tekstila predelajo v 
izolacijski material 
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7. Tako nastanejo unikatni okrasni izdelki, blazine, torbice, 
copati,  vreče ...: 
 

              
 

 

      
 

 

 
Prvo socialno podjetje, ustanovljeno v Sloveniji s podporo sredstev ESS, je bilo  z okoljskega področja (Center 
ponovne uporabe v Rogaški Slatini). Analiza Umanotere o zelenih delovnih mestih87 ugotavlja, da v večini 
primerov lahko socialna podjetja štejemo za del zelenega gospodarstva, saj večinoma delujejo na način, ki je 
okolju prijaznejši, ali pa imajo vsaj zelo majhen vpliv na okolje. Socialna podjetja ponujajo poslovni model, ki 
upošteva finančne, socialne, kulturne in okoljske potrebe in vire za razvoj dejavnosti, ki s svojimi proizvodi in 
storitvami prispevajo k trajnostnemu razvoju. Razlog več, da se socialnim podjetjem in socialnemu 
podjetništvu posvetimo tudi v naslednjem prispevku.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 
 

ENAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 55. nadaljevanje              11. 5. 2018 

 
55. Socialno podjetništvo na nacionalni, evropski in globalni ravni: raznolikost oblik 
in neizkoriščeni potenciali, v Sloveniji še posebej   
 
Zgodbo socialnega podjetništva v Sloveniji smo v prejšnjem nadaljevanju začeli z zgodbo Tekstilnice, zelenega 
socialnega podjetja s Koroške, ki uspešno posluje in se razvija tudi po zaključku projekta, podprtega z 

                                                           
87

 Dostopna na spletni strani http://www.zelenadelovnamesta.si/. 

http://www.eu-skladi.si/skladi/primeri-dobrih-praks/op-ropi/center-ponovne-uporabe-v-rogaki-slatini-prvo-socialno-podjetje-v-sloveniji
http://www.eu-skladi.si/skladi/primeri-dobrih-praks/op-ropi/center-ponovne-uporabe-v-rogaki-slatini-prvo-socialno-podjetje-v-sloveniji
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2054.%20nadaljevanje.pdf
http://www.zelenadelovnamesta.si/
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evropskimi sredstvi. S strani Evropske unije in posameznih držav članic pa je bilo (in je še) socialno 
podjetništvo pri nas deležno še drugih oblik podpore in sodelovanja. Zanimivo pa je, da je ena od odločilnih 
spodbud za sistematičen pristop vlade k razvoju te oblike podjetništva prišla s strani OECD, Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj. Leta 2010 sta v sodelovanju s slovenskim ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve strokovnjaka OECD Roger Spear in Giulia Galera pripravila poročilo za Slovenijo z naslovom 
»Izboljšanje socialne vključenosti na lokalni ravni preko socialne ekonomije«88, s pregledom stanja pri nas in 
predstavitvijo tujih izkušenj ter konkretnimi priporočili 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. 
 
Na tem mestu je primerno, da se odločimo glede pomena izrazov, ki se uporabljajo pri obravnavi socialnega 
podjetništva. Kot je razvidno iz pregleda Speara in Galere in potrjujejo še mnogi drugi avtorji, obstaja na tem 
področju prava pojmovna zmeda. Ključni trije izrazi - socialna ekonomija, socialno podjetje in socialno 
podjetništvo – se v svetu zelo različno opredeljujejo, pa tudi pri nas so se opredelitve od prve do sedaj 
veljavne verzije zakona o socialnem podjetništvu bistveno spremenile.89 Z zadnjo novelo zakona90 smo dobili 
opredelitve, ki so delno primerljive s tistimi iz OECD študije, so kratke in jasne in nam lahko predstavljajo 
dobro osnovo za nadaljnje delo (2. člen ZSocP):  

»- socialna ekonomija je ekonomija, ki jo sestavljajo socialna podjetja, zadruge, invalidska podjetja, 
zaposlitveni centri, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove oziroma fundacije), ki niso ustanovljeni 
izključno z namenom pridobivanja dobička, delujejo v korist svojih članov, uporabnikov oziroma širše 
skupnosti in proizvajajo tržne oziroma netržne proizvode ter storitve (op. avtorice: za Slovenijo in tudi za 
veliko drugih držav sta značilna raznolikost pravno-formalnih oblik organizacij socialne ekonomije, poudarjeni 
so tudi drugi, socialni cilji, ne le dobiček. Marsikatera opredelitev – tudi v okviru integralne zelene ekonomije - 
pa vključuje še druge oblike, na primer podjetja v lasti zaposlenih, kot je v Sloveniji Domel. Lahko govorimo o 
razširjeni opredelitvi socialne ekonomije.);  

- socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki pridobi status socialnega podjetja in je lahko društvo, 
zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga, evropska zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava, ki 
ni ustanovljena izključno z namenom pridobivanja dobička ter premoženja ne deli, prav tako ne deli 
ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki (op. avt.: zakonsko so torej določeni pogoji za pridobitev 
statusa socialnega podjetja, ki so bili v prvem zakonu iz l. 2011 zelo omejujoči, z zadnjo novelo pa so se 
sprostili. Lahko torej govorimo o socialnem podjetju s statusom – torej socialno podjetje v ožjem smislu - in 
socialnem podjetju v širšem smislu, kar bomo uporabili v nadaljevanju); 

- socialno podjetništvo je trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali 
opravljanjem storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj 
predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov.« 
 
Za socialna podjetja v širšem smislu, kot jih pojmujeta Spear in Galera91, lahko rečemo, da združujejo 
podjetniške veščine zasebnega sektorja z močnim socialnim poslanstvom, ki je značilen za socialno 
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http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/seminar_soc_podjet_oecd_porocilo.
pdf.   
89

 V zakonu, sprejetem leta 2011, so se na primer socialna podjetja ločevala na dva tipa: pri tipu A je bilo poudarjeno 
izvajanje družbeno koristnih dejavnosti, socialna podjetja tipa B pa so bila namenjena predvsem zaposlovanju težje 
zaposljivih (ranljive skupine).  
90

 Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) z vsemi spremembami (zadnja novela iz l. 2018), dostopen prek:  
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175.  
91

  Avtorja v citirani študiji OECD navajata, da za socialna obstajajo akademske opredelitve, nadalje tiste, ki so jih podale 
mednarodne organizacije in ki so zgrajene okrog splošnega kriterija, pa še opredelitve, ki se uporabljajo znotraj držav in 
so specifične glede na nacionalno pojmovanje pojava socialnega podjetja. Na splošno se ta koncept nanaša na vse 
zasebne dejavnosti, 
-  ki se opravljajo v javnem interesu,  

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/seminar_soc_podjet_oecd_porocilo.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/seminar_soc_podjet_oecd_porocilo.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175
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ekonomijo kot celoto. Gre za uspevajočo in rastočo zbirko organizacij, ki obstaja med zasebnim in javnim 
sektorjem. Pojavljajo se v različnih oblikah, vključno s podjetji v lasti zaposlenih, kreditnimi zadrugami, 
zadrugami, socialnimi zadrugami, razvojnimi skladi, socialnimi podjetji, vmesnimi organizacijami trga dela, 
podjetji skupnosti ali trgovskimi oddelki dobrodelnih ustanov. 
 
Socialno podjetništvo v širšem smislu obravnava tudi Združenje 
Socialna ekonomije Slovenije92, ki ga lahko štejemo za krovno 
združenje socialnih podjetij v Sloveniji. Deluje na načelih in 
principu socialnega podjetništva, kot ga predstavlja 
Mohammed Yunus93. Poudarja tudi opredelitev socialnega 
podjetništva v EU, ki vključuje opravljanje gospodarske 
dejavnosti, zasledovanje družbenih ciljev, omejevanje pri delitvi 
dobička, neodvisnost in organizacijska samostojnost, 
vključujočo obliko upravljanja s soodločanjem in 
demokratičnim odločanjem.  

 

 
Podobne široke kriterije za opredelitev, ali lahko neko organizacijo uvrstimo med socialna podjetja ali ne, 
uporabljajo tudi Adam in soavtorji94, njihovo študijo štejemo za enega ključnih preglednih virov o socialnem, 
na znanju temelječem gospodarstvu v Sloveniji. V tem poročilu o stanju in perspektivah socialnega 
podjetništva obravnavajo nevladne organizacije, zadruge (posvetili smo jih 53. nadaljevanje), invalidska 
podjetja in zaposlitvene centre, registrirana socialna podjetja (s pravnoorganizacijskimi oblikami: zasebni 
zavod, društvo, družba z omejeno odgovornostjo, zadruga, fundacija), podjetja z družbenim učinkom. V 
zadnjo kategorijo uvrščajo podjetja, ki jih ni mogoče umestiti v nobeno od prej navedenih kategorij, a kljub 
temu izpolnjujejo (enega ali več) kriterijev socialnega podjetništva. Kot eno od najbolj izpostavljenih podjetij 
v tej kategoriji omenjajo Domel, ki smo mu v knjigi Integral Green Slovenia namenili posebno, 7. poglavje. 
Menijo pa, da bi bilo potrebno glavno pozornost nameniti novo nastajajočim, mikro in majhnim podjetjem z 
družbenim učinkom, katerih nosilci so predvsem mladi, pogosto visoko izobraženi. Njihova dodatna 
značilnost je visoka stopnja kreativnosti in inovativnosti, bodisi tehnološke ali storitvene.    
 
Mladi so tudi nosilci gibanj za dve novi, sodobni obliki v podjetništvu: sodelo (»coworking«) in množično 
financiranje (»crowdfunding«), ki ju lahko uvrstimo v socialno, na znanju temelječe gospodarstvo in sta 
pogosto povezani z željo po aktivnem prispevku k pozitivnim spremembam v družbi oz. okolju. To so razlogi, 
da ju bomo obravnavali v naslednjem prispevku, ki bo objavljeno v ponedeljek, 14. maja.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
  

                                                                                                                                                                                                   
- so organizirane s podjetniško strategijo, 
- katerih glavni namen ni povečevanje dobička do skrajnosti, ampak doseganje določenih ekonomskih in socialnih ciljev  
- in ki preko proizvodnje izdelkov in izvajanja storitev prinašajo inovativne rešitve za probleme, kot je socialna 
izključenost in brezposelnost. 
92

 Njihova spletna stran: http://socialnaekonomija.si/.  
93

 Nobelov nagrajenec za mir, ki je že obiskal Slovenijo. Kot alternativnega ekonomista smo ga predstavili v 7. 
nadaljevanju (predvsem z Banko Grameen in humanističnim, na vrednotah utemeljenem konceptu ekonomije). 
94

 Kriterije smo povzeli v 54. nadaljevanju, študija pa je dostopna na http://www.institut-
irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2053.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://socialnaekonomija.si/
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-%2054.%20nadaljevanje.pdf
http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf
http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf
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DVANAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 56. nadaljevanje              14. 5. 2018 

 
56. Mladi inovativni Slovenci uspešni z množičnim financiranjem, tudi sodelo ima 
vlogo 
 
Vsako leto Svetovni gospodarski forum objavi poročilo o svetovni konkurenčnosti, ki primerja skoraj vse 
države na svetu preko široke palete kazalnikov na različnih gospodarskih, socialnih, političnih, izobraževalnih 
in drugih področjih. V poročilu za obdobje 2014-201595 je od skupno 144 držav Slovenija dosegla 
nerazveseljivo 70. mesto, med številnimi težavnimi področji pa je morda najbolj izstopal njen razvoj 
finančnega trga, kjer se je uvrstila med države z najslabšim rezultatom: 125. mesto po razpoložljivosti 
tveganega kapitala, 140. mesto po možnosti enostavnega dostopa do posojil in 144. (čisto zadnje) mesto 
glede na stabilnost bank (Kickstarting Slovenija).  
 
S temi depresivnimi informacijami se je začel članek iz leta 2015 o uspehih slovenskih inovatorjev na 
Kickstarterju, takrat največji platformi za množično financiranje (crowdfunding).96 »Nujnost je mati izuma«, 
kot pravi rek, in s temi uspehi je obstajal vsaj en žarek upanja za precej grozljivo stanje finančnega sektorja v 
Sloveniji. Zaradi težkega dostopa do zagonskih sredstev ni presenetljivo, da se je v letih pred objavo članka 
veliko število večinoma mladih, inovativnih in podjetnih Slovencev (večinoma so se povezali v time) obrnilo 
na mednarodne spletne strani za množično financiranje. V množičnem financiranju so videli realistično 
možnost, da zberejo nujna sredstva za uresničitev svojih projektov – in pri tem so bili nadpovprečno uspešni.   
 
Čedalje več mladih slovenskih podjetnikov je v zadnjih letih (vsaj do leta 2017)97 preneslo drzne projekte v 
življenje s pomočjo platforme za množično financiranje, najprej preko Kickstarterja, nato tudi drugih. Glede 
na neuradno poročilo98 je bila Slovenija leta 2014 najpomembnejša dežela po Kickstarter kampanjah na 
prebivalca. Niko Klanšek, med prvimi in tudi zelo uspešnimi Slovenci na Kickstarterju, je v intervjuju z 
naslovom »Slovenci smo Kickstarter velesila«99 razkril podatek, da je povprečna uspešnost vseh kampanj na 
Kickstarterju 33 odstotkov, slovenskih pa 55 odstotkov. Ta uspeh pripiše – kar je še posebej pomembno z 
vidika naše razprave o socialnem, na znanju temelječem gospodarstvu - predvsem skupnosti, ki so jo 
postavili. Ta je močna, ljudje si med sabo radi pomagajo. Kot navaja, je celo v New Yorku dogodkov, na 
katerih ljudje delijo izkušnje s pripravo projektov na Kickstarterju, manj kot v Sloveniji, tisti, ki jih tam 
organizira, pa običajno s tem prodaja kakšno lastno storitev. 
 
V nadaljevanju  prispevka se bomo še posvetili socialnemu vidiku inovacijskega ekosistema, ki je do 
uspešnega množičnega financiranja pomagal mladim slovenskim inovativnim podjetnikom. Najprej pa bomo, 
tudi v skladu s teorijo integralne zelene ekonomije, poiskali nekaj uspešnih kampanj, ki jih lahko umestimo 
na področje zelenega gospodarstva: 
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 Dostopno prek: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/.  
96

 Kickstarting Slovenia. (2015). http://www.inyourpocket.com/slovenia/Kickstarting-Slovenia_73731f.  
97

 V zadnjem letu je postalo zelo popularno veriženje blokov (blockchain), projektov množičnega financiranja je nekliko  
manj (prim. Kickstarter ni več paradni konj, Sabina Lokar, 19. 3. 2018, https://www.dnevnik.si/1042815299.   
98

 Successful with Kickstarter. (2014). https://www.wieninternational.at/en/aktuell/successful-with-kickstarter-en 
(dostopno: 11. 8. 2015, danes prispevek ni več dosegljiv). 
99

 https://startaj.finance.si/8857090 (Blažej Kupec, 18.05.2017). Niko Klanšek je od leta 2012 pomagal in svetoval okoli 
40 ekipam, finančno podprl več kot 130 projektov in uspel z lastnimi električnimi kolesi FlyKly. 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/
file:///C:/Users/darja.piciga/Downloads/15041-0045-Ref%20Mismatch%20Report.docx%23LStERROR_48
http://www.inyourpocket.com/slovenia/Kickstarting-Slovenia_73731f
https://www.dnevnik.si/1042815299
https://startaj.finance.si/8857090
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-  Do vključno leta 2015 je bila najuspešnejša slovenska kampanja na 
Kickstarterju FlyKly Smart Wheel, pod katero se je leta 2013 podpisal 
Niko Klanšek - z ekipo je zbral več kot 701 tisoč dolarjev (za cilj so si 
zastavili 100.000).100 Inovacija je pametno električno kolo (zadnje 
kolo), ki se ga lahko vgradi v različna kolesa.101   
 

 

 

 
Sliki levo in zgoraj: FlyKly Smart 
Wheel, montiran na zadnje kolo 

 
- Glede na dolgo tradicijo lesarstva v Sloveniji ne 
presenenča, da je kar nekaj slovenskih inovatorjev in 
inovatorskih ekip uspelo na Kickstarterju z lesenimi 
izdelki. Elvis Halilović je s pinhole kamerami Ondu leta 
2013 popolnoma obnorel podpornike predstavil Elvis 
Halilović, nato pa s svojo ekipo uspešno zbral sredstva 
tudi dve leti kasneje za novo, izpopolnjeno verzijo 
Ondu kamer (slika desno). Kamere so izdelane iz 
javorjevega in orehovega lesa, premazane pa so s 
čebeljim voskom. 

 

 
- Toktok trobla – dizajnersko oblikovan lesen zvočnik za pametne telefone (ekipa: Dva Primorca in 
Ljubljančan) 
- ekipa Tratar Bikes, ki jo sestavljajo Janez Tratar, Nejc Puš in Matej Ramšak, je prepričala Kickstarter s 
prestižnim lesenim mestnim kolesom. 102  
- Olaf – inovativni hibridni skiro z leseno desko. Ekipa Olaf, katere glavni oblikovalec in lastnik patenta za 
mehanizem zlaganja je Boštjan Žagar, je izdelala dve različici skiroja: OLAF Business je skiro, voziček in 
certificirana ročna prtljaga (tri v enem), OLAF Urban pa je skiro, nahrbtnik, voziček in longboard (štiri v 
enem).103 
 
Niko Klanšek v zvezi s podpornim okoljem za projekte množičnega financiranja v citiranem intervjuju 
pripoveduje o tako imenovanih meetup dogodkih, ki potekajo enkrat na dva meseca, organiziramo pa jih v 
okviru pobude Crowdfunding Slovenija. Tam si izmenjujejo izkušnje, imajo različna predavanja in delavnice. 
Tako inovatorji lesenih kamer Ondu in Olaf skirojev kot številni drugi podjetniki pa so razvili svoje izdelke v 
Kreativnem centru Poligon, bodisi neodvisno bodisi s pomočjo različnih strokovnjakov. Kot se sami 
predstavijo104: Poligon je neodvisna platforma za razvoj neprofitnih in profitnih projektov z namenom 

                                                           
100

 Vir: Top 10 slovenskih Kickstarter kampanj, Maruša Žibert, 14.12.2015, dostopno prek 
https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/top-10-slovenskih-kickstarter-kampanj.   
101

 Vir: https://www.inyourpocket.com/ljubljana/Fly-Kly_136734v.  
102

 Informacije o Ondu kamerah, Toktok trobli in Tratar Bikes smo povzeli po že citiranem viru Top 10 slovenskih 
Kickstarter kampanj.  
103

 vir: http://citymagazine.si/clanek/slovenci-na-kickstarterju/ (Lucija Marko, 21. 9. 2015).  
104

 http://www.poligon.si/.  

https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/top-10-slovenskih-kickstarter-kampanj
https://www.inyourpocket.com/ljubljana/Fly-Kly_136734v
https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/top-10-slovenskih-kickstarter-kampanj
https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/top-10-slovenskih-kickstarter-kampanj
http://citymagazine.si/clanek/slovenci-na-kickstarterju/
http://www.poligon.si/
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opolnomočenja samozaposlenih ustvarjalcev. Združuje slovenske skupnosti, ki delujejo na področju 
kreativnih ekonomij, socialnega podjetništva in kulture. Te skupnosti so zrasle kot odgovor na gospodarsko 
krizo in z njo naraščajočo prekernostjo predvsem mladih profesionalcev. 
 
Poligon je 800 kvadratnih metrov velik prostor v stavbi nekdanje Tobačne tovarne, namenjen sodelu oziroma 
s tujko, coworkingu. Sodela ne gre enačiti s sodelovanjem. Sodelo svoje korenine vleče iz sedemdesetih let v 
ZDA, ko so programerji, filmarji, oblikovalci, pisci ter drugi ustvarjalni pogosto delali po kavarnah. In ker so 
bili strokovnjaki različnih področij dobesedno na dosegu roke, so si vedno pogosteje pomagali, vsak pri 
svojem projektu. Polagoma so, da bi zmanjšali stroške, najemali skupne pisarne, kjer so še vedno delali vsak 
svoje, a kultura neobveznega sodelovanja in pomoči - po potrebi in volji - se je nadaljevala.105 
 
Kot smo prikazali v današnjem prispevku, so mladi nosilci gibanj za dve novi, sodobni obliki v podjetništvu: 
sodelo (»coworking«) in množično financiranje (»crowdfunding«), ki ju lahko uvrstimo v socialno, na znanju 
temelječe gospodarstvo in sta pogosto povezani z željo po aktivnem prispevku k pozitivnim spremembam v 
družbi oz. okolju. O perspektivnosti teh prizadevanj bomo spregovorili še v naslednjih prispevkih, ko 
nadaljujemo obravnavo »severnega« pristopa integralne ekonomije in integralnega zelenega razvoja106.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 

 
DVANAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 57. nadaljevanje              15. 5. 2018 

 
57. Perspektive širše pojmovanega socialnega podjetništva v Sloveniji  
 
V zadnjih štirih nadaljevanjih Integralne serije, ki orisujejo raznoliko pokrajino »severnega«, to je socialnega, 
na znanju temelječega pristopa v gospodarstvu, smo večkrat povzeli iz nedavne študije slovenskega sociologa 
Adama in soavtorjev107. To delo štejemo za enega ključnih virov o stanju in perspektivah socialnega 
podjetništva v širšem smislu v Sloveniji, z ustrezno mednarodno razsežnostjo. Ko govorimo o socialnem 
podjetništvu v širšem smislu, po citirani študiji štejemo: nevladne organizacije; zadruge;  invalidska podjetja 
in zaposlitvene centre; registrirana socialna podjetja ali socialna podjetja s statusom (s pravno-
organizacijskimi oblikami: zasebni zavod, društvo, družba z omejeno odgovornostjo, zadruga, fundacija) – to 
so socialna podjetja v ožjem smislu; podjetja z družbenim učinkom.  
 
V zadnjem, 56. nadaljevanju, smo sledili zaključku Adama in soavtorjev, da bi bilo potrebno večjo pozornost v 
smislu potencialov za nadaljnji razvoj nameniti novo nastajajočim (mikro in majhnim) podjetjem z družbenim 
učinkom, katerih nosilci so predvsem (visoko) izobraženi mladi. Tako smo predstavili nekaj podatkov in 

                                                           
105

 Povzeto po izjavi Eve Perčič, ene od soustanoviteljic Poligona, za prispevek »Poligon, ki v državo privablja milijone, 
pred zaprtjem. Središče za sodelo in množično financiranje.« 7. februar 2015, http://www.rtvslo.si/lokalne-
novice/poligon-ki-v-drzavo-privablja-milijone-pred-zaprtjem/357676.  
106

 Ta pristop obravnavamo od skupnega 49. in 50. nadaljevanja Integralne serije dalje.  
107

 Adam, F. (ur.): O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški. IRSA, Ljubljana, 2015. Dostopno 
prek: http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf. Med glavnimi avtorji študije sta tudi Dane Podmenik in 
Goran Miloševič.  
Iz poročila smo na primer povzeli nekaj zaključkov o razvoju zadružništva (53. nadaljevanje), v 54. nadaljevanju smo 
citirali ključne vidike in indikatorje socialnega podjetništva po EMES, ugotovitve o stanju socialnega podjetništva v celoti 
smo povzeli tudi v 55. nadaljevanju.  
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spoznanj o mladih Slovencih, ki so uspeli z množičnim financiranjem, in opozorili na vlogo sodela 
(coworkinga). Ko govorimo o mladih, govorimo o naši prihodnosti. Zato temu prispevku logično sledi 
razmislek o perspektivah širše pojmovanega socialnega podjetništva. Z vidika integralne zelene ekonomije bi 
moralo biti socialno podjetništvo v širšem smislu še posebej perspektivno za Slovenijo in za Evropo. Kaj pa o 
potencialih tega, družbeno koristnega podjetništva, menijo Frane Adam, Dane Podmenik in Goran Miloševič? 
 

Dr. Darja Piciga 
 
Socialno podjetništvo je v Sloveniji postalo predmet širšega zanimanja šele v zadnjih letih, kar lahko 
pripišemo tudi gospodarski krizi in iskanju novih ekonomskih modelov, ki bi bili socialno bolj trajnostni. 
Posledično je v javnosti še premalo poznano in velikokrat tudi narobe razumljeno, saj se enači zaposlovanjem 
ranljivih skupin oz. socialnim kolektivom.108 Dodatno, tudi zaradi socialistične zgodovine, izraz socialno 
podjetništvo povzroča zmedo in antipatijo.  
 

 

 

 
Slika zgoraj: Tudi zaradi zakona o socialnem podjetništvu, ki je zaživel leta 2012, je Center ponovne uporabe 
(CPU) Rogaška Slatina s pomočjo komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina postalo prvo socialno podjetje v 
Sloveniji, katerega osnovno poslanstvo je zaposlovanje težje zaposljivih oseb in njihova integracija v družbeno 
okolje ter trg dela, zlasti na področju "waste designa". (Več o CPU: http://www.cpu-reuse.com/)  
 
Naša raziskava leta 2014 je pokazalo, da je bilo socialno podjetništvo v Sloveniji še v inicialni fazi, njegov 
delež pri zaposlovanju ali po prihodkih (BDP) je bil zelo majhen, celo v primerjavi z evropskim (EU) 
povprečjem. Ob tem velja poudariti, da so tovrstne statistike in klasifikacije precej nezanesljive in med 
državami le delno primerljive. Iz naše analize izhaja, da je bilo socialnih podjetij (če mednje uvrščamo le tista, 
ki so pridobila ta status v predhodnih dveh letih oziroma po sprejetju zakona ter zadružno organizirana 
podjetja) največ v manj razvitih ali zaostalih (depresivnih) regijah vzhodne Slovenije. Slednje lahko razložimo 
z dejstvom, da tako država kot občine na ta način poskušajo olajšati brezposelnost in pospešiti podjetništvo. 
Ali ji to uspeva, je drugo vprašanje. Ključni problem se kaže v tem, da je socialno podjetništvo preveč odvisno 
od javnih subvencij in državnih pomoči (subvencije za javna dela). Dohodek, ki se zasluži na trgu, je zato 
relativno majhen. Število zaposlenih v socialnem podjetništvu se sicer povečuje, a je kljub temu 
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 Kot najbolj viden učinek socialnih podjetij v Sloveniji se kaže zaposlovanje ranljivih skupin, kar je rezultat vladne 
politike reševanja strukturne brezposelnosti (Poročilo Evropske komisije o stanju socialnega podjetništva v Sloveniji, 
2014). 
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zanemarljivo. Podjetja so majhna, pretežno delovno intenzivna, sodelovanja med njimi pa je malo. Na večji 
učinek socialnih podjetij v ekonomskem in razvojnem smislu lahko računamo šele takrat, ko bo prišlo do 
skupnih nastopov, združevanj funkcij na osnovi sodelovanja tudi s komercialnimi podjetji v smislu pametne 
specializacije, grozdenja in mreženja. Socialno podjetništvo ima torej perspektivo in dobre obete v 
prihodnosti, vendar pod pogojem, da se integrira v nove podjetniške modele zelenega in krožnega 
gospodarstva ter postane atraktivno za visoko izobražene in inovativne kadre.  
 
 

Slika: Sklad 05 smo leta 2015 identificirali kot edino 
podporno okolje, specializirano za financiranje socialnega 
podjetništva. (http://www.sklad05.si/)  

 

 

Konec leta 2014 je bilo v Sloveniji 56 poslovnih subjektov s statusom socialnega podjetja109. V začetku leta 
2017 pa je bilo registriranih že 266 socialnih podjetij, med njimi 67 društev, 90 zasebnih zavodov, 67 zadrug 
in 29 zasebnih organizacij z omejeno odgovornostjo. Po našem mnenju je do tako hitrega porasta verjetno 
prišlo zaradi specifičnih spodbud iz javnih sredstev, ki so bila vezana na status socialnih podjetij.  

 
Iz dosedanje analize lahko sklepamo, da socialno podjetništvo (tako v širšem kot ožjem pomenu) v Sloveniji – 
tako na nacionalni kot na regionalni ravni – še vedno ne igra pomembnejše gospodarske vloge, prav tako ne 
v smislu zaposlovanja ali inovativnosti. Vendar so iniciative različnih akterjev, od socialnih podjetnikov do 
akterjev podpornega okolja in akterjev na državni (vladni) ravni vseeno sprožile nekaj učinkov v smislu 
povezovanja, pa tudi spodbud za prevzemanje podjetniške vloge. Ta vloga se pravzaprav na novo definira. 
Večina socialnih podjetij namreč izvira iz ti. tretjega sektorja (NVO in civilnodružbenih organizacij) in se šele v 
zadnjem času počasi premika v drugi sektor (poslovno-podjetniški sektor). Naše mnenje je, da bo socialno 
podjetništvo ostalo hibriden pojav, s tem, da bo moralo bolj opredeliti svoj odnos do drugih komercialnih 
podjetij, kot tudi svoj nastop na trgu. Prav tako se bo socialno podjetništvo moralo osvoboditi prevelikega 
državnega paternalizma. To bo sicer v Sloveniji malo težje, saj tu prevladuje tip državnega kapitalizma in so 
državne intervencije pogoste tudi v zasebno gospodarstvo oziroma na nivoju tržnih podjetij (zlasti z vidika 
državnih pomoči in raznih razpisov). Po drugi strani se pričakuje umik države iz določenih sektorjev. Gre 
predvsem za podeljevanje koncesij za nekatere javne storitve privatnim organizacijam, kar odpira nove 
možnosti za razvoj socialnih podjetij in nasploh tretjega sektorja.  
 
Ključno vprašanje je, ali so bodo socialna podjetja in zadruge začela povezovati med seboj (sedaj se 
uveljavljajo šibki poizkusi ti. coworkinga ali sodela) v podjetniške grozde. Še pomembneje pa bi zanje bilo, da 
bi se poslovno povezovala z drugimi (zlasti visokotehnološkimi podjetji) in začela zasedati tržne niše v okviru 
zelenega (krožnega) gospodarstva, na primer v ponovni uporabi (re-use) in industrijski simbiozi. Nekaj 
majhnih nastavkov v tej smeri obstaja, vendar brez podpore in vizije ter strateške presoje tega ne bo mogoče 
izvesti. Nastanek novih podjetij in rast uspešnejših pa je pogojena z infrastrukturo v obliki finančnih 
mehanizmov ter investitorjev, potrebna bo tudi ustrezna promocija. Menimo, da se bodo premiki v tej smeri 
začeli z internacionalizacijo in s tem, da bodo v socialna podjetja ali zadruge začeli vstopati diplomanti, 
strokovnjaki in inovatorji raznih smeri. To bi v okviru regij lahko pripeljalo do ekonomskega preboja. Ustvarilo 
bi inovativna jedra in kreativni potencial.  

 
Za posebej perspektivne oblike socialnega podjetništva v širšem smislu štejemo novo nastajajoča (mikro in 
majhna) podjetja z družbenim učinkom, katerih nosilci so predvsem (visoko) izobraženi mladi.  Pri tem ne gre 
za »klasična« družbeno odgovorna podjetja, ampak zlasti za podjetja, ki že v svojem bistvu oz. poslovnem 
modelu rešujejo družbene ali okoljske probleme in s tem ustvarjajo pozitiven družbeni učinek. Njihova 
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 Podatki iz Evidence socialnih podjetij, ki je bila leta 2014 tako kot socialno podjetništvo v celoti v pristojnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sedaj pa v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(evidenca dostopna prek http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/evidenca_so_p/).  

http://www.sklad05.si/
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dodatna značilnost je visoka stopnja kreativnosti in inovativnosti, bodisi tehnološke ali storitvene. Veliko od 
teh podjetij se razvija v okviru novih podporno-sodelovalnih okolij, kot so start-up in coworking centri. Kar 
nekaj jih je uspešnih tudi na mednarodni ravni, tudi s pomočjo množičnega financiranja, ki je postalo v 
Sloveniji še zlasti pomembno zaradi pomanjkanja dostopnih zagonskih sredstev. Poleg popularizacije 
podjetništva, menimo, da so gonilne sile naraščajočega števila tovrstnih podjetij, zlasti socio-ekonomske 
razmere (pomanjkanje delovnih mest), želja po samouresničitvi in inovativnosti oz. kreativnosti ter želja po 
aktivnem prispevku k pozitivnim spremembam v družbi oziroma okolju. Kljub temu pa se v večini ta podjetja 
ne identificirajo s socialnim podjetništvom, saj jih le-to zaradi negativne konotacije in ozko usmerjene 
zakonodaje odbija. Podatkov o številu in značilnostih podjetij z družbenim učinkom ni na voljo, zato bi bilo 
potrebno izvesti poglobljeno raziskavo, s katero bi lahko pridobili vpogled v njihovo delovanje. 
 
Socialno podjetništvo je vsaj v smislu start-upov socialno vpeto, zato je nujno investirati v socialni kapital in 
razvoj ekosistema na lokalni ravni, še zlasti pa v motiviranje izobraženih mladih, saj so ključni akterji v tem 
razvoju.  
 

Prof. Frane Adam, Dane Podmenik in Goran Miloševič  
 
 
 
 

DVANAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 58. nadaljevanje              16. 5. 2018 

 
58. Sistemski pristop k razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji  
 
Socialno podjetništvo je oblika podjetništva z velikim čutom odgovornosti za družbo in ljudi, ki se je v 
samostojni Sloveniji po poldrugem desetletju izrazite zapostavljenosti v zadnjem desetletju pospešeno 
razvijala, kar smo ugotavljali že v predhodnih nadaljevanjih. K opisanemu razcvetu je nedvomno prispeval 
sistemski pristop k razvoju te oblike podjetništva, s kompleksnim prepletom ukrepov parlamenta, vlade, 
resornega ministrstva in drugih teles na nacionalni ravni. Veliko aktivnosti je potekalo v regijah in občinah,  
poleg samih socialnih podjetij so sodelovale številne nevladne in druge organizacije. Za obravnavo 
socialnega, na znanju temelječega gospodarstva110 je zato smiselno, da po splošni predstavitvi socialnega 
podjetništva in pogledu skupine raziskovalcev na njegovo prihodnost111 ta sistemski pristop na kratko 
predstavimo, začenši z glavnimi mejniki v razvoju socialne ekonomije, s poudarkom na socialnem 
podjetništvu (so.p.)112:  

● 2005/2006 - prvi mednarodni projekti in analize, ki vpeljujejo pojem socialnega podjetništva ter 
spoznavanja tujih primerov dobrih praks (op. avtorice: v že predstavljeni študiji Adama in soavtorjev 
iz leta 2015113 najdemo pregled 23 raziskav do tistega obdobja);  

● 2009 - prvi razpis MDDSZ za razvoj pilotnih projektov na področju socialnega podjetništva - 9 
pilotnih projektov (ponovni razpis 2012 - 17 pilotov);   

● marec 2011 - sprejet je Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP);   

● september 2011 - ustanovljen je Svet za socialno podjetništvo;   

● 1.1.2012 - Zakon o socialnem podjetništvu stopi v veljavo;    

                                                           
110

 Ta gospodarski pristop obravnavamo od dvojnega 49. in 50. nadaljevanja Integralne serije dalje.  
111

 55. nadaljevanje, 57. nadaljevanje.  
112

 Večinoma povzeto po študiji »Aplikativna analiza stanja na področju socialne ekonomije v Republiki Sloveniji« avtoric 
Karoline Babič in Staše Dabič Perica, CAAP, Februar 2018. Dostopna prek:  
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/.  
113

 Od 53. nadaljevanja Integralne serije dalje, največ v 57. nadaljevanju.  

http://www.institut-irsa.si/images/stories/soc_pod.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2055.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2055.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/socialno_podjetnistvo/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2057.%20nadaljevanje.pdf
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● julij 2013 – sprejeta je Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016;  

● 2014/2015 - prvo (in edino) sofinanciranje programov javnih del posebej za so.p., kar vpliva na 
registracijo okoli 50 novih so.p.;  

● 1.1.2015 - pristojnosti za področje socialnega podjetništva se prenesejo z Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;  

● 1.1.2015 - začetek izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega 
podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije;   

● julij 2016 - razpis MGRT za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug, kar vpliva na registracijo 
več kot 100 novih so.p.;  

● februar 2018 - sprejet je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 
podjetništvu (ZSocP-A).  

 
V predhodnih prispevkih o socialnem podjetništvu in socialni ekonomiji smo že povzeli ugotovitve o slabostih 
tega sektorja, od katerih so se nekatere povezovale tudi z manj ustreznim sistemskim pristopom in z manj 
domišljenimi zakonskimi rešitvami. Že omenjeno stigmatizacijo te oblike podjetništva naj bi premagovali tudi 
s prenosom pristojnosti na gospodarsko ministrstvo, s ciljem, da se socialno podjetništvo primarno razume 
kot podjetništvo, ki deluje po tržnih zakonitostih in zagotavlja trajnost svojega poslovanja na trgu, in ki 
dodatno poleg gospodarskih zagotavlja tudi različne družbene in okoljske učinke.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shema: Tri dimenzije socialnega 
podjetja (povzeto po Babič in Dabič 
Perica, 2018, str. 20) 

 

 
Novela zakona o socialnem podjetništvu je začela veljati sredi letošnjega marca, pripravljala pa se je več let.  
Razlogov za zakonodajne spremembe je bilo več. Spremembe zakona in podporne ukrepe je v zadnjem letu 
večkrat predstavljala Mojca Štepic, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade in vodja sektorja za 
socialno podjetništvo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.114  
 
Eden pomembnejših razlogov za spremembo zakona je bil odprava zakonskih pomanjkljivosti (omejitev, ki 
smo jih že omenjali), ki so v praksi odvračale od registracije statusa socialnega podjetja. Ključne spremembe, 
ki bodo naredile sektor atraktivnejši za registracijo novih socialnih podjetij, vključujejo: 
- odpravo pogojev glede zaposlitve določenega števila oz. strukture oseb ter glede zahteve po doseganju 
predpisane višino prihodkov iz naslova dejavnosti socialnega podjetništva;  
- odpravo omejitve na tip A in tip B socialnih podjetij.  

                                                           
114

 V nadaljevanju večinoma povzemamo po intervjuju z Mojco Štepic »Sprememba zakona o socialnem podjetništvu in 
finančne spodbude za pospeševanje sektorja socialne ekonomije« (Jelka Lekše, 3. april 2018), dostopnem prek: 
http://notranjskoprimorske.si/2018/04/sprememba-zakona-o-socialnem-podjetnistvu-in-financne-spodbude-za-
pospesevanje-sektorja-socialne-ekonomije/, pa tudi iz več drugih virov.  

http://notranjskoprimorske.si/2018/04/sprememba-zakona-o-socialnem-podjetnistvu-in-financne-spodbude-za-pospesevanje-sektorja-socialne-ekonomije/
http://notranjskoprimorske.si/2018/04/sprememba-zakona-o-socialnem-podjetnistvu-in-financne-spodbude-za-pospesevanje-sektorja-socialne-ekonomije/
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Omejitev na tip podjetja je v praksi prinesla več negativnih kot pozitivnih posledic, od že navedenih pogojev, 
ki jih številna socialna podjetja niso bila sposobna izpolnjevati, do dodatnih zahtev za poročanje, predvsem 
pa do prevladujočega splošnega mnenja v javnosti, da so socialna podjetja predvsem podjetja, ki zaposlujejo 
ranljive ciljne skupine (tip B) in kot taka potrebujejo pomoč države. Praksa v Sloveniji je poleg tega pokazala, 
da je zgolj z izvajanjem storitev splošnega pomena (dosedanji tip A) in integracijo ranljivih ciljnih skupin na 
trgu dela (dosedanji tip B) možnost preživetja socialnih podjetij izjemno vprašljiva, saj gre po večini za 
dejavnosti, kjer je ustvarjanje prihodkov in dobička izjemno težko .Poleg tega socialna podjetja potrebujejo 
daljše obdobje od razvoja iniciative do zagona in uveljavitve na trgu kot ‘klasična’ podjetja, saj morajo 
zagotavljati širše učinke na družbo, zato težje dosegajo predpisane cilje glede zaposlenih in višine prihodkov.  
 
S spremembo so želeli dati tudi večji poudarek poslovanju socialnih podjetij po tržnih zakonitostih prek 
proizvodnje in prodaje proizvodov ali z opravljanjem storitev na trgu, s čimer se zagotavlja večja trajnost 
poslovanja. Zato so omogočili izvajanje socialnega podjetništva na področju vseh gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti, v kolikor se z njimi dosegajo družbeni učinki, o čemer bodo socialna podjetja 
letno poročala pristojnemu ministrstvu. Z odpravo omejitev dajejo tudi več možnosti za generiranje socialnih 
inovacij.  
 
S predlogi sprememb so se skušali približati tako potrebam slovenskih socialnih podjetij kot tudi splošno 
veljavnim evropskim opredelitvam in ureditvam socialnega podjetništva.  
 
Seveda pa bodo še naprej izvajali sistemske ukrepe za razvoj podpornega okolja in zagotavljali različne 
finančne spodbude, ki so se že do sedaj pokazali za učinkovite. V obdobju od začetka veljave ZSocP 
(1.1.2012) do začetka izvajanja vladnega strateškega projekta spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, 
zadružništva in ekonomske demokracije (1.1.2015)115 je bilo v Republiki Sloveniji registriranih le 67 socialnih 
podjetij. Od začetka izvajanja vladnega strateškega projekta do danes je število registriranih socialnih 
podjetij predvsem zaradi spodbud, ki jih Vlada RS namenja ustanavljanju, razvoju in rasti socialnih podjetij, 
naraslo za nekajkrat, in sicer na več kot 250.  
 
Naraslo je tudi število komunikacijsko-promocijskih aktivnosti in 
dogodkov, tako tistih, ki jih izvaja država, kot tudi tistih, ki jih 
izvajajo socialna podjetja, na primer kampanja Združenja Socialna 
ekonomija Slovenije Kupujem odgovorno.  
 
 
 

Slika: Logotip kampanje Kupujem odgovorno  
 

 
Na začetku vladnega projekta je socialna ekonomija v Sloveniji prispevala 0,7% vseh delovnih mest in 1% 
BDP. Dolgoročni cilj projekta (do 2027) pa je, da sektor socialne ekonomije doseže primerljivo raven 
razvitosti z EU28, kar pomeni 6,5% zaposlenih in 7% udeležbe v BDP. 
 
Na koncu še na kratko predstavljamo konkretne (finančne) spodbude za novoustanovljena in že delujoča 
podjetja v sektorju socialne ekonomije. Na MGRT so že namenili okrog 1,8 milijonov evrov za podporo 
zagonskim socialnim podjetjem, prav toliko bo še dodatno razpisanih. Podprli so projekta ustanovitve zadrug 
za prekarne delavce, čemur je bilo namenjenih 200.000 evrov. V pripravi sta javna razpisa za spodbujanje 
socialnega podjetništva v Pomurju in mentorske sheme za socialna podjetja, predvidoma objavljena letos, v 
naslednjih letih pa še vzpostavitev podpornega okolja za socialna podjetja v obliki regijskih mrež ter 
zagotavljanje snovne in energetske učinkovitosti v zadrugah, za kar bo namenjenih dobrih 8,5 milijona 
evrov.  V okviru Sklada skladov bodo lansirani povratni finančni viri za kredite in garancije za socialna 

                                                           
115

 Vladni projekt št. 9 je od začetka vodil Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade.  

http://socialnaekonomija.si/socialna-podjetja-vkljucite-se-v-kampanjo-kupujemodgovorno-prvi-rok-je-15-1-2017/
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podjetja v višini 6 milijonov evrov. Poleg tega se socialna podjetja lahko prijavljajo tudi na večino ostalih 
razpisov, ki jih razpisuje ministrstvo, in so kot upravičenci vključeni tudi v razpise drugih ministrstev. 
 
V današnjem prispevku smo predstavili le del iz bogatega nabora ukrepov in aktivnosti na področju 
socialnega podjetništva, ki se izvajajo ali spodbujajo na ravni države, ter nekatere konceptualne novosti in 
sistemske spremembe. Nadaljnji razvoj področja naj bi spodbudila tudi strategija razvoja socialne ekonomije, 
ki je v pripravi. Poleg tega se pripravljata metodologija merjenja družbene učinkovitosti socialne ekonomije 
in zakon o delavskih odkupih – o teh dveh, za obravnavani »severni« pristop integralne zelene ekonomije 
tudi pomembnih temah, pa spregovorimo v nadaljevanju.  

 
Dr. Darja Piciga 

 
 

 
 

DVANAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 59. nadaljevanje              17. 5. 2018 

 
59. Nadaljujemo s socialno ekonomijo: od merjenja družbenih učinkov do prenosa 
lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah  
 
Pri predstavitvi sistemskega pristopa k razvoju socialnega podjetništva, ki se v zadnjih letih izvaja v 
Sloveniji116, smo omenili, da je s spremembami zakona o tej dejavnosti iz marca letos predvideno tudi bolj 
sistematično merjenje družbenih učinkov dejavnosti. Nova orodja za spremljanje in vrednotenje razvoja in 
socialnega razvoja so prav gotovo nujna. Bruto družbeni proizvod kot poglavitno ali sploh edino merilo 
razvoja in ekonomskega razvoja ne zdrži kritične presoje, saj številnih pomembnih učinkov v družbi in okolju 
ne more ustrezno odraziti. V zadnjih dveh desetletjih zato lahko spremljamo prizadevanja uglednih 
mednarodnih organizacij in povezav, posameznih držav in skupnosti, da bi BDP nadomestili ali bistveno 
dopolnili z drugimi, ustreznejšimi kazalniki.117 Intenzivna prizadevanja v tej smeri lahko spremljamo tudi na 
področju socialnega podjetništva in socialne ekonomije.  
 
Merjenje družbenih učinkov svojih aktivnosti socialnim podjetjem omogoča ustvarjanje ravnotežja pri 
poslovanju, načrtovanje  dela in spremljanje načrtovanega ter ustrezno vrednotenje aktivnosti in družbenih 
učinkov za naprej. Z merjenjem učinkov lahko socialna podjetja pridobijo oprijemljive in kvantitativne 
dokaze, ki lahko prikažejo njihov pozitivni vpliv in dodano vrednost. V IRDO – Inštitutu za razvoj družbene 
odgovornosti je leta 2014 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
izdelali Študijo o merjenju družbenih učinkov socialnih podjetij118. V študiji predstavljajo teoretske okvire, 
tuje izkušnje, pomembne vidike o merjenju družbenih učinkov in pozitivni vpliv takšnega merjenja za 
uspešno poslovanje socialnih podjetij v Sloveniji. Oblikovali so lasten model, s katerim bodo lahko socialna 
podjetja ovrednotila rezultate svojega dela in jih učinkovito predstavila širši javnosti in drugim 
zainteresiranim (sofinancerji, investitorji, managerji). Avtorji so model preverili tudi pri nekaterih izmed 
slovenskih socialnih podjetij. 
 

                                                           
116

 58. nadaljevanje. 
117

 Decembra 2010 je tako Evropska mreža za trajnostni razvoj (http://www.sd-network.eu/) pripravila koristen pregled 
mednarodnih pristopov za merjenje bogastva in blaginje v kontekstu trajnostnega razvoja), razvoj teh pristopov pa se je 
do danes še nadaljeval, zlasti v povezavi z Agendo 2030 za trajnostni razvoj.   
118

 Hrast, A., Kojc, S., & Mulej, M. (2014). Študija in model merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij v Sloveniji. 
Maribor: IRDO. Dostopno prek:  
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zaposlovanje/Studija.docx  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2058.%20nadaljevanje.pdf
http://www.sd-network.eu/
http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/03_ESDN%20Case%20Study%203_FINAL.pdf
http://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/03_ESDN%20Case%20Study%203_FINAL.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/word/zaposlovanje/Studija.docx
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Na spodnji sliki predstavljamo ključne faze modela merjenja družbenega vpliva socialnih podjetij. Kazalnik 
SROI (Social Return on Investment - družbena korist od investiranja)119, ki pomeni končno ovrednotenje 
družbenih učinkov določenega socialnega projekta, je leta 2014 predstavljal najbolj razširjeno metodo 
merjenja učinkov socialnih podjetij. Pove nam, kakšna je vrednost povračila v 1 investiran evro v projekt s 
področja socialnega podjetništva. Projekt, ki dosega visok SROI, je torej bolj donosen, socialno podjetje, ki ga 
izvaja, pa za potencialne investitorje bolj privlačno. 
 

 
 

Slika: Vsebina kalkulacije SROI za merjenje družbenega vpliva socialnih podjetij v Sloveniji 
(vir: Hrast in drugi, 2014, str. 57) 

 
Kot opozarjajo avtorji predstavljene študije, je merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij kompleksno 
področje, ki zahteva veliko vložene energije, denarja in časa tistih, ki merijo in ustvarjajo te družbene učinke. 
Slovenski model temelji na preučitvi GECES predloga standarda in SROI120. Je poenostavljen model, zato so 
ponekod zahtevani odgovori v krajši obliki in temu primerno tudi končno poročilo.  
 
Tako širši družbeni in okoljski kot neposredni ekonomski učinki organizacij socialne ekonomije, zlasti zadrug, 
pa so bili dokazani in priznani tudi z dokumenti še pred uvajanjem novih metod za merjenje družbenih 
učinkov. O tem smo poročali v dveh nadaljevanjih Integralne serije121. V zvezi z napovedanim zakonom o 
delavskih odkupih pa lahko povzamemo tudi ugotovitve študije CECOP - Evropskega združenja delavskih 
industrijskih in storitvenih zadrug (junij 2013) z naslovom Prenos lastništva na zaposlene v delavskih 
zadrugah v EU122. Študija poudarja izjemen pomen in velike možnosti, ki jih ponujajo prenosi lastništva 
podjetij na zaposlene v obliki delavskih zadrug.123 
 

                                                           
119

 SROI meri spremembe na načine, ki so bistveni za ljudi in organizacije, ki spremembi prispevajo ali ima sprememba 
na njih vpliv (vsi deležniki). Pove, kako se ustvarja sprememba, tako da meri družbene, okoljske in ekonomske posredne 
izide in pri tem za predstavitev uporablja denarne vrednosti. Tako omogoča izračun razmerja med koristmi in stroški. Na 
primer razmerje 3:1 kaže, da investicija enega funta daje tri funte družbene koristi. (Hrast in drugi, 2014, str. 36) 
120

 GECES: Ekspertna skupina Evropske komisije za socialno podjetništvo. SROI metodologijo je razvila mreža SROI 
Network, ki se je kasneje preimenovala v Social Value UK (http://www.socialvalueuk.org/sat-launch/).  
121

 52. nadaljevanje, 53. nadaljevanje.   
122

 Dostopna prek: 
http://www.cecop.coop/IMG/pdf/bussiness_transfers_to_employees_under_the_form_of_a_cooperative_in_europe_
cecop-4.pdf.  
123

 Nekaj ugotovitev študije povzemamo po prispevku Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika 
vlade, z naslovom »Prenos lastništva na zaposlene v delavskih zadrugah v EU – priložnosti in izzivi« (dostopen prek 
www.delavska-participacija.com/priloge/2019-1.docx).   

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.socialvalueuk.org/sat-launch/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2052.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2052.%20nadaljevanje.pdf
http://www.cecop.coop/IMG/pdf/bussiness_transfers_to_employees_under_the_form_of_a_cooperative_in_europe_cecop-4.pdf
http://www.cecop.coop/IMG/pdf/bussiness_transfers_to_employees_under_the_form_of_a_cooperative_in_europe_cecop-4.pdf
http://www.delavska-participacija.com/priloge/2019-1.docx
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Študija najprej citira ugotovitve nekoliko starejšega poročila »Poslovna dinamika: start upi, prenosi lastništva 
podjetij in stečaji« (Business Dynamics: Start ups, Business Transfers and Bankrupcy), ki ga je leta 2011 
objavila Evropska komisija. To poročilo je ocenjevalo, da bo v Evropski uniji vsako leto 450.000 podjetij, ki 
skupaj  zagotavljajo 2 milijona delovnih mest, spremenilo svoje lastništvo. Evropska unija lahko vsako leto 
izgubi okoli 150.000 od teh podjetij, kar predstavlja skupaj 600.000 izgubljenih delovnih mest. Razlogi za to 
so predvsem v tem, da se  lastniki podjetij upokojijo ali začnejo z drugo podjetniško dejavnostjo, a pred tem 
ne najdejo ustreznih novih lastnikov, ki bi prevzeli njihovo podjetje. Če tem podatkom dodamo tudi podatke 
o obsegu stečajev podjetij ali propadlih poslov, v sklopu katerih bi bilo vsaj del poslovnih aktivnosti mogoče 
ponovno zagnati (zdrava jedra podjetij, ki so ustrezno profitabilna), je skupen potencial rešenih oz. 
ohranjenih podjetij in delovnih mest prek ustanavljanja delavskih zadrug še veliko večji. 
 
Več kot 1000 zadružnih podjetij, članic združenja CECOP, je nastalo kot rezultat prenosa lastništva na 
zaposlene s strani kapitalskih podjetij, ki bi se sicer zaprla in prenehala s poslovanjem, a so bila pred tem 
prenesena v lastništvo zaposlenih ali ustanovljena po stečaju propadlih podjetij in so v postopku stečaja 
odkupila zdrave dele podjetja. V osnovi se pojavljata dva scenarija, ki pripeljeta do ustanavljanja delavskih 
zadrug: 

 Lastniki podjetij, ki se upokojijo, nimajo naslednikov v svoji družini ali v družini ni interesa za prevzem 
posla: v tem primeru obstaja možnost, da se podjetje proda zaposlenim, ki ga po nakupu spremenijo v delavsko 
zadrugo. 

 Delavski odkupi podjetij v težavah ali stečaju: podjetja, ki so zaradi poslovnih težav ogrožena, da 
bodo prenehala s poslovanjem ali podjetja, ki so že v stečaju. Podjetja v težavah kupijo delavci in jih 
spremenijo v delavske zadruge oziroma ustanovijo delavsko zadrugo in prek nje kupijo zdrave jedra podjetja 
v stečaju. 
 
Zanimiv primer prenosa lastništva podjetja na zaposlene je italijanska delavska zadruga Industria Plastica 
Toscana, ki so jo leta 1994 po stečaju podjetja ustanovili delavci podjetja Italian Plastic Industry. Zadruga 
proizvaja nakupovalne vrečke in nosilne vreče v maloprodaji. Sklad CFI124 je pri ustanovitvi delavski zadrugi 
pomagal s finančnimi in svetovalnimi storitvami v dveh sklopih: leta 1996 je zadrugi pomagal pridobiti 
finančna sredstva v obsegu 2 mio EUR na podlagi določb zakona Marcora, leta 2009, po spremembi 
italijanske zakonodaje, ki je omejila uporabo plastičnih nakupovalnih vrečk, pa se je zadruga odločila pričeti s 
proizvodno biorazgradljivih nakupovalnih vrečk. Ta sprememba je zahtevala zamenjavo tehnologije in 
uvajanje novih postopkov proizvodnje. Za te namene je zadruga potrebovala investicijo v obsegu 2 mio EUR, 
ki jo je izpeljala s pomočjo sklada CFI, v sodelovanju s finančnimi institucijami zadružnih organizacij in dveh 
bank. S to finančno pomočjo je zadruga med leti 2007 in 2010 povečala promet za 230 %.  
 
V Evropski uniji obstajajo različne prakse prenosa lastništva podjetij na delavce v delavskih zadrugah. Najbolj 
so razširjeni v Franciji, Španiji in Italiji, medtem ko so predvsem posamični primeri prenosov podjetij v 
lastništvo delavskih zadrug prisotni v nekaterih drugih članicah EU, kot sta Velika Britanija in Finska. Glavni 
razlogi zaradi, katerih so delavski prevzemi v nekaterih državah EU bolj pogosti kot v drugih, so: 

 zakonodaja zagotavlja ustrezno podporno okolje, ki omogoča delavske prevzeme s strani delavskih 
zadrug, 

 dobro razvita nacionalna združenja delavskih zadrug, 

 ustrezne podporne politike, ki pospešujejo prenos lastništva podjetij na zaposlene. 
 
V Sloveniji je bilo v preteklih letih napovedanih nekaj delavskih odkupov propadlih podjetij preko zadrug. 
Citirana študija združenja CECOP lahko pomaga pri razmisleku, zakaj ti poskusi večinoma niso bili uspešni. V 
Integralni  seriji pa se osredotočamo predvsem na dobre prakse. Tako lahko med redkimi primeri uspešnega 

                                                           
124

 Nacionalni investicijski zadružni sklad Cooperazione Finanza Impresa (CFI), ki spodbuja ustanavljanje in razvoj zadrug 
v Italiji, ustanovljen na podlagi t.i. zakona Marcora. Zakon je sprejela italijanska vlada v obdobju gospodarske krize leta 
1985.  
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odkupa spomnimo na znano podjetje M TOM, tovarno oblazinjenega pohištva iz Mokronoga125, ki so ga 
delavci po težki poti odkupili z lastnim denarjem.  
 
V naslednjem prispevku bomo nadaljevali s preučevanjem mednarodnih razsežnosti socialnega, na znanju 
temelječega pristopa.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

 
 
 

DVANAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 60. nadaljevanje              18. 5. 2018 

 
60. Adam Smith in »nevidna roka« trga: teorija za 21. ali 18. stoletje?  
 
Pri obravnavi socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, to je »severnega« pristopa v konceptualnem 
modelu integralne zelene ekonomije, smo v zadnjih desetih nadaljevanjih Integralne serije: 
- opozorili na zgodovinske, duhovne in kulturne potenciale naše dežele in širšega okolja (Evrope) za ta 
gospodarski pristop. Poudarili smo prispevek krščanskih vrednot in krščanskosocialnega gibanja in pomen 
novejše papeževe okrožnice Hvaljen, moj Gospod (Laudato si’), zaslutili smo veličino pred kratkim ponovno 
odkritega  prof. dr. Andreja Gosarja;  
- povzeli sporočila o pomenu zadrug in drugih podjetij socialne ekonomije, izražena na evropski ravni. Velik 
potencial socialne ekonomije za nova delovna mesta in gospodarski razvoj je že bogato dokumentiran. Prav 
tako je dokazano, da so se zadruge v kriznih časih praviloma izkazale za še odpornejše od številnih 
tradicionalnih podjetij, tako glede stopnje zaposlenosti kot zaprtja podjetij, s prenosom lastništva na 
zaposlene pa se lahko izognemo zaprtju podjetij in izgubam delovnih mest; 
- se srečali z različnimi oblikami socialne ekonomije. Posebej pa smo izpostavili zadružništvo in socialno 
podjetništvo ter kot nekoliko specifično obliko start-upe mladih, inovativnih Slovencev, ki so uspešni z 
množičnim financiranjem (crowdfunding) in pogosto tudi nosilci razvoja nove oblike – sodela (coworking-a);  
- gradili na dveh, že predhodno predstavljenih dobrih praksah, to sta svetovno vodilno zadružno podjetje 
Mondragon iz Baskije v Španiji in slovenski Domel iz Železnikov, podjetje z notranjim lastništvom in 
upravljanjem zaposlenih, poleg tega pa predstavili primer zelenega socialnega podjetja Tekstilnice s Koroške;   
- predstavili perspektive širše pojmovanega socialnega podjetništva v Sloveniji, kot so jih zarisali slovenski 
sociolog Frane Adam in soavtorji,  
- spoznali sistemski pristop k razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji (v okviru posebnega vladnega 
projekta), ki je zlasti v zadnjih letih, pod vodstvom Tadeja Slapnika, mag. Nene Dokuzov in Mojce Štepic 
pripeljal do velikega povečanja socialnih podjetij in bil tudi mednarodno prepoznan;  
- poudarili nujnost merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij.  
 
Za socialno, na znanju temelječe gospodarstvo je, tako kot za »severni« integralni svet v celoti, značilen 
racionalizem kot filozofski pristop, poudarek je na zavestnem spoznavanju in védenju, v GENE procesu 
transformacije govorimo o »krmarjenju« (Navigating) preko znanosti, sistemov in tehnologije. Ta svet 
odlikuje konceptualna moč, tu se novi uvidi »prevedejo« v nove koncepte, v novo znanje, in to na 
strukturiran in sistematičen način. Ker je, kot smo že poudarili, »severni« pristop še posebej značilen za 
Evropo in Slovenijo in povezan z našo kulturo, je smiselno, da razmislimo tudi o ekonomskih teoretskih 
temeljih tega pristopa. Pri tem se bomo naslonili na že večkrat citirano ključno delo integralne ekonomije – 
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 https://www.mtom.si/.  
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Integral Economics126 pofesorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja, ki sta skušala oblikovati temelje 
za ekonomsko politiko, ki je skladna  z družbenimi vrednotami posameznika in človeške skupnosti. Začela sta   
z opozorili o napačni interpretaciji knjige Bogastvo narodov127 Adama Smitha iz leta 1776, ki je do danes 
ostala najvplivnejše teoretično delo v ekonomiji.    
 

 
 

Slika: Knjiga Bogastvo narodov iz leta 1776 
 

Lessem in Schieffer navajata argumente, da je enostransko fokusiranje na »samointeres« dejansko napačna 
interpretacija Smithove središčne teze – potrebno ga je uravnotežiti z drugim poglavitnim delom njegove 
teorije, njegovimi moralnimi občutji128, torej z »vzajemnim interesom«.  
 
Skupaj z Lessemom in Schiefferjem povzemamo iz kritične refleksije Joela Magnusona, profesorja ekonomije 
na univerzi v Portlandu129: trdi, da ni nobenega dokaza o zdravilni moči kapitalizma prostega trga. Primerja ga 
celo z zdravljenjem s puščanjem krvi, ki je bilo uveljavljeno v 17. stoletju – in ki je ubilo Georga Washingtona, 
namesto da bi ga ozdravilo pljučnice. Če je bila praksa puščanja krvi že pred dolgo časa opuščena, pa se po 
Magnusonu vraževerje 18. stoletja o »nevidni roki« prostega trga še vedno aktivno poučuje na kolidžih in 
univerzah po svetu. Tako kot puščanje krvi ni prispevalo ničesar k zdravljenju bolezni, tudi učbeniška 
ekonomija le malo prispeva k razumevanju, kako gospodarstvo dejansko deluje.130  
 
V knjigi Bogastvo narodov  je tema o svobodi najbolj konsistentna, vključuje pa potrebo, da se podpre 
stremljenja delavcev in revnih. Če celostno pogledamo na to knjigo, ugotovimo, da je bistvo njenega 
argumenta proti pohlepu bogatih in proti izkoriščanju šibkih s strani revnih. Adam Smith je torej s knjigo 
napadel teoretsko utemeljitev za paternalistično strukturo takratne britanske družbe. Če torej prejšnji 
»gospodarji« ne morejo več biti tisti, ki bodo vodili zadeve Anglije, kdo ali kaj naj bi potem imel to vlogo? 
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 Gower, Farnheim, 2010. S podnaslovom: Releasing the Economic Genius of Your Society. Več o knjigi na: 
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/.  
127

 Raziskava o naravi in vzrokih bogastva narodov (Bogastvo narodov).  
128

 Knjiga Theory of Moral Sentiments.  
129

 Integral Economics, str. 11.  
130

 Kritiko prevladujoče ekonomske teorije smo povzeli že z besedami angleške kraljice v 3. nadaljevanju, ko smo pisali o 
odgovorih na vprašanje Kako preseči ujetost v eno, ozko ekonomsko paradigmo?  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
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Vlada ni mogla biti, iz preprostega razloga, ker je bil britanska vlada takrat kralj, s svojimi ministri in lordi ter 
aristokracijo okrog njih. To so bili prav tisti gospodarji, katerih izkoriščevalskega paternalizma se je Smith 
hotel znebiti. Parlament pa je bil le organ družbenega nadzora.  
 
Tako je s postopkom izločanja Smith 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.  
 
Kot ugotavljata Lessem in Schieffer, je Smithovo favoriziranje samointeresa brez kakršnekoli omejevalne sile 
popolnoma izločilo moralni problem človekovega delovanja. Moderna družba se je mučila s tem problemom 
vse od začetka ekonomske znanosti v poznem 18. stoletju. Različni avtorji in šole so prispevali spoznanja in 
praktične pristope, ki jih bomo v nadaljevanju povezali v konceptualne osnove socialnega, na znanju 
temelječega gospodarstva. S prispevkom se vrnemo v ponedeljek, 28. maja.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 

 
TRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 61. nadaljevanje              28. 5. 2018 

 
61. Na kratko o zgodovini socialno-ekonomske misli: iz 18. v 19. stoletje   
 
V preteklih desetih nadaljevanjih Integralne serije131 smo obravnavali »severno« ekonomsko pot, to je 
socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, ki je za Slovenijo in Evropo še posebej perspektivno. Njeno 
perspektivnost smo utemeljevali na različne načine, in ob tem podrobneje predstavili to pot: z orisom 
zgodovinskih, duhovnih in kulturnih potencialov zanjo, izpostavili smo zadružništvo in socialno podjetništvo 
ter njihov pomen za trajnostni razvoj, pri mladih pa množično financiranje in sodelo, gradili na treh podjetjih 
(Mondragon, Domel in Tekstilnica), pregledali sistemski pristop k razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji 
in opozorili na problematiko merjenja družbenih učinkov. Zaradi relevance socialnega, na znanju temelječega 
gospodarstva za našo ožjo in širšo domovino in upoštevajoč odlike »severne« sfere132 smo v zadnjem 
nadaljevanju pričeli z razmislekom o njegovih ekonomskih teoretskih temeljih. Ta razmislek večinoma 
povzemamo po ključni knjigi integralne ekonomije profesorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja - 
Integral Economics iz leta 2010133. Najprej smo opozorili na slabosti enega od temeljnih del ekonomske 
teorije, to je knjige Bogastvo narodov Adama Smitha, napisane v 18. stoletju in za 18. stoletje.   
 
Adam Smith je s knjigo napadel teoretsko utemeljitev za paternalistično strukturo takratne britanske družbe. 
Zagovarjanje samointeresa, ki ga je vpeljal, je dejansko argument za pravice in blaginjo navadnega človeka, 
proti pohlepu bogatih in proti izkoriščanju šibkih s strani močnih (to je aristokracije v britanski družbi 18. 
stol., ki jo je nadomestil z »nevidno roko« prostega trga). Vendar pa je favoriziranje samointeresa brez 
kakršnekoli omejevalne sile popolnoma izločilo moralni problem človekovega delovanja. Kot trdi ameriški 
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 Pregled konceptualizacije »severne« sfere v modelu integralnega razvoja pa smo dodali že na konec dvojnega 49. in 
50. nadaljevanja. 
132

 Prevladujoči  kognitivni pristop in načina delovanja v tej sferi odlikuje konceptualna moč za strukturirano in 
sistematično prevajanje uvidov iz predhodnih faz v novo znanje – kar je še dodaten razlog, da  se bolj kot v drugih 
»svetovih« posvetimo konceptualnemu okviru.  
133

 Predstavitev knjige na http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/. 
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psiholog dr. Kenneth Lux: ekonomisti so nas zavedli s tem, ko so sebičnost in pohlep razglasili za dobro stvar. 
V nasprotju s tem se lahko dobro porodi le iz dobrega. Z ustreznim priznanjem te napake se bomo lahko kot 
družba premaknili naprej v čas, ko se sebičnost ne bo več mogla skrivati pod plaščem ekonomske 
upravičenosti. In kako ta premik konceptualizirata Lessem in Schieffer?  
  
»Severna« ekonomska pot, ki tvori socialno ekonomijo, ima, po Lessemu in Schiefferju, namen, da na 
demokratičen način poveže socialne in tehnološke atribute na znanju temelječega gospodarstva. S tem pa ne 
le v temeljih spreminjamo sedanje preveč tehnološke poudarke, temveč tudi presegamo mehanično 
ekonomsko misel prek socialne, humanistične usmeritve. S ponovno preučitvijo originalne evropske socialno-
ekonomske usmeritve se avtorja osredotočata na ekonomijo kot sredstvo za vzpostavitev humanih skupnosti 
in podjetij. Ko z racionalne »severne« ekonomske perspektive iščeta novo socialno strukturo za 
gospodarstvo, sledila toku socialno-ekonomske misli v zadnjih 150 letih – od Sismondija do J.S. Milla, od 
Ruskina do Hobsona, od Tawneya do Schumacherja134. Zgodovinske socialne korenine, na katerih gradita 
Lessem in Schieffer, vključujejo francoske utopiste, katoliške okrožnice in številne druge vire. Naslanjata se 
tudi na dva sodobnika, delujoča v ZDA: humanističnega ekonomista Marka A. Lutza135 in že omenjenega 
psihologa Kennetha Luxa136. V nadaljevanju iz knjige Integral Economics povzemamo pomembne zaključke o 
zgodovini socialne ekonomske misli v 18. in na začetku 19. stoletja.  
 
Za socialnega zgodovinarja Sismondija, ki je deloval v Švici v sredini 19. stoletja, se je vse osredotočalo na to, 
kako gospodarstvo vpliva na človeško bitje. Oblikoval je »novo ekonomijo človeka«, ki naj nadomesti staro 
ekonomijo bogastva. Ekonomijo je tako na novo opredelil kot »upravljanje naravnega bogastva za srečo 
vseh«, kar vključuje vlogo vlade kot zaščitnika revnih in zavrača konkurenčni boj, v katerem delavec postane 
le dodatek stroju in podobno pogrešljiv. To so že ideje ekonomije človekove blaginje in skupnega dobra, ki so 
še danes aktualne.  
 
Večina takratnih angleških ekonomistov je Sismondija ostro zavrnila, lahko pa rečemo, da je njegove ideje 
nadaljeval angleški politični ekonomist John Stuart Mill. Kot najboljšo državo za človeško naravo je opredelil 
tako, v kateri ni nihče reven in ne zasluži, da bi bil bogatejši, in prav tako nima razloga za strah, da bi ga drugi 
potisnili nazaj, s tem ko bi se sami vzpenjali. Milla lahko štejemo za enega prvih klasičnih ekonomistov, ki je 
podvomil v »laissez-faire« vodenje gospodarstva.  
 
Tudi vodilni umetnostni kritik viktorijanske dobe in - med drugim - priznani socialni mislec John Ruskin je 
podobno kot Sismondi opozoril, da človeška bitja niso niti podgane niti stroji – vsak ima dušo. Po Lessemu in 
Schiefferju je Ruskinov najpomembnejši prispevek k socialni ekonomiji v tem, da je ekonomsko teorijo in 
socialne politike ponovno osredotočil na človeka (torej človek kot merilo): Dežela, ki je najbogatejša, hrani 
največje število plemenitih in srečnih ljudi. Namesto da bi merili vrednost proizvodnje z denarjem, dobičkom 
in bogastvom, Ruskin predlaga, da se izdelek oceni glede na to, koliko »koristi življenju«. Torej ne le da 
omogoča zadovoljevanje materialnih potreb, ampak tudi angažira intelektualno, estetsko in duhovno 
razsežnosti.  
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 Angleškega ekonomista nemškega rodu E.F. (Ernsta Friedricha) Schumacherja smo na kratko že predstavili: 3. 
nadaljevanje, 7. nadaljevanje.   
135

 Rojen v Švici in zaslužni profesor na Univerzi Maine.  
136

 Po knjigi teh avtorjev Humanistic Economics – The New Challenge.  
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Ruskin je zarisal vizijo ekonomije kakovosti življenja, v kateri ima 
delo lahko smisel in je ustvarjalno, temelji torej na znanju. Podobno 
kot že Sismondi pred njim, je bil Ruskin bolj socialni reformator kot 
revolucionar v Marxovem smislu. Vendar pa so bile njegove ideje 
preveč razpršene in premalo sistematične, da bi lahko imele vpliv na 
takratne ekonomiste. So pa med drugim navdihnile ekonomista 
Johna Atkinsona Hobsona (tudi družboslovni znanstvenik in kritik 
imperializma) in borca za osvoboditev Indije Mahatmo Gandhija.   
 
 

Slika desno: Hobson je leta 1898 izdal knjigo o Johnu Ruskinu  

 

 

 
 

Slika: Vzhodni del mesta Sheffield v 2. pol. 18. stol. Viktorijanska doba (čas vladavine kraljice Viktorije, 1837-
1901) je predstavljala vrh industrijske revolucije, čas velikih socialnih, ekonomskih in tehnoloških sprememb. 

 
Hobson je menil, da lahko družbene probleme opredelimo konkretno: kako kar najbolj zmanjšati socialne 
probleme ali socialne izgube zaradi brezposelnosti, dela brez smisla, kronične revščine, prenatrpanih mest, 
umazanega zraka, razpada družin, in še druge. Potrebujemo torej ekonomijo, ki lahko vključi moralno 
bogastvo, kulturo, prijateljstvo in ljubezen. Hobson pokaže na tri glavne »negativce«:  
- »konkurenca«, ki povzroča anksioznost in negotovost; 
- »pretirana delitev dela«, ki zavira človeško ustvarjalnost;  
- »nepravilno razporejanje bogastva in dohodka«, ki goji cinično in sebično naravnanost 
ter jim doda še enega krivca: lastnina, ki jo posedujejo investitorji kot brezosebna »množica« in ki skrbijo le 
za svoje vložke, postane ločena od odgovornosti.  
Hobson je tezo, da je denar kot merilo nujno zamenjati s koristnostjo za človeka, nadgradil z zahtevo, da se 
sfera ekonomije podredi nečemu širšemu – in to etiki. Bogastvo je treba razdeliti v skladu s podporo, ki jo 
nudi za celotno življenje prejemnikov. Vendar pa potreb po preživetju in varnosti ne smemo obravnavati 
ločeno od konteksta višjih razsežnosti človekove narave. Te vključujejo od potreb po socialni navezanosti in 
povezovanju do ljubezni, veselja, svobode, osebnih odlik in socialne pravičnosti.  
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Ekonomijo blaginje, kot jo je zarisal Hobson z razpravo o višjih človekovih potrebah, lahko povežemo s 
hierarhijo potreb odmevnega humanističnega psihologa Abrahama Maslowa, pa tudi s sodobnim 
pojmovanjem zadružništva kot poti do trajnostne družbe in gospodarstva. Tem temam bo posvečeno 
naslednje nadaljevanje.   
 

Dr. Darja Piciga 
 
 

 
 

TRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 62. nadaljevanje              29. 5. 2018 

 
62. Socialno, na znanju temelječe gospodarstvo gradi tudi na Abrahamu Maslowu  
 
Osnovne ideje socialnega, na znanju temelječega gospodarstva lahko - kot smo pokazali v prejšnjem 
nadaljevanju - najdemo že pri teoretikih ekonomske vede ter učenjakih drugih družboslovnih in 
humanističnih ved iz 18. in začetka 19. stoletja. Po Lessemu in Schiefferju137 smo povzeli kratke predstavitve 
sporočil, ki so jih človeštvu predali štirje veliki predstavniki socialne ekonomske misli iz tega obdobja: 
Simonde de Sismondi, John Stuart Mill, John Ruskin in John A. Hobson. Vsi so se kritično odzvali na že takrat 
sporno teorijo samointeresa in »nevidne roke trga« v knjigi Bogastvo narodov Adama Smitha, imenovanega 
tudi očeta sodobne ekonomske misli. Hobson nas je privedel do spraševanja o človekovih potrebah, ki jih je 
potrebno upoštevati v okviru ekonomije blaginje: ko so enkrat potrebe po preživetju in varnosti zadovoljene, 
se pojavijo višje razsežnosti človekove narave, kot so različne socialne potrebe, ljubezen, svoboda, socialna 
pravičnost. Podobno je desetletja kasneje razmišljal tudi psiholog Abraham H. Maslow, svetovno znan po 
svoji hierarhiji potreb138, ki jo je oblikoval pod vplivom humanistične psihološke misli.  V ekonomiji pa Lessem 
in Schieffer govorita o humanistični ekonomiji skupnega dobra.  
 
Kot ugotavljata avtorja integralne ekonomije, je prevladujoča ekonomska teorija v veliki meri dediščina 
britanske filozofije 18. in 19. stoletja, z njeno hedonistično, mehanicistično in ozko podobo osebnosti. 
Socializem je bil najbolj pogosta in očitna alternativna in dolgo časa je veljalo, da je bodisi potrebno sprejeti 
neoklasično ekonomijo (izhajajočo iz A. Smitha) bodisi obrniti se k marksizmu. Vendar to ni bila srečna izbira. 
Vsako upanje, da bo socializem – vsaj tak, kot si ga je zamislil Marx -  ponudil plemenito alternativo, je 
ugasnilo zaradi rezultatov, bolje rečeno neuspehov te teorije. Po Lessemu in Schiefferju humanistična 
ekonomija ni le izstopila iz dihotomije kapitalizem – socializem, ampak tudi iz dihotomije liberalizem – 
konservatizem139. Dovolj razlogov za kratek izlet v psihologijo.  
 
Maslow je potrebe razdelil na 4 osnovne oz. nižje (tj. tiste, ki so pomembne predvsem za človekovo 
preživetje)140 in 3 višje (potrebe po osebnostni rasti). Glede na njihovo pomembnost jih je razvrstil v tako 
imenovano hierarhijo potreb. Potrebe si od najnižje do najvišje sledijo v naslednjem vrstnem redu: 

1. fiziološke potrebe (potrebe po hrani, vodi, kisiku, počitku, spolnosti, gibanju itd.) 
2. potrebe po varnosti (potreba po psihični, socialni varnosti itd.) 
3. potrebe po pripadanju in ljubezni (izražanje naklonjenosti, sprejemanje in izražanje ljubezni, 

zaupanje v druge itd.) 

                                                           
137

 Knjiga Integral Economics (http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/), 
zlasti 13. poglavje. 
138

 Hierarhija potreb po Maslowu je psihološka teorija, ki jo je avtor predlagal leta 1943 v članku A Theory of Human 
Motivation (Teorija človeške motivacije), ki ga je objavil v Psychological Review.  
139

 O preseganju dualizma v teoriji integralnih svetov na primer pišemo v 16. nadaljevanju.  
140

 Tudi potrebe pomanjkanja, saj usmerjajo naše življenje le toliko časa, dokler občutimo njihovo pomanjkanje.  
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4. potrebe po ugledu, spoštovanju (da bi bili od drugih deležni pozornosti, spoštovanja, pomembnosti, 
slave itd.) 

5. kognitivne potrebe (potrebe po znanju, razumevanju,raziskovanju, radovednosti itd.) 
6. estetske potrebe (potrebe po lepoti, simetriji, umetnosti) 
7. samoaktualizacija ali samouresničenje (potrebe po uresničitvi potencialov - človek naj bi postal to, 

kar lahko postane) 

  

Zgornji sliki: Dve nekoliko različni predstavitvi hierarhije potreb po Maslowu 
 
Potrebe na nižji ravni morajo biti praviloma zadovoljene, preden začutimo potrebe na naslednji, višji stopnji. 
To pomeni, da dokler ne zadovoljimo fizioloških potreb, ne čutimo nobenih drugih potreb. Šele ko fiziološke 
potrebe zadovoljimo, postane potreba na višji ravni pomembna (tj. potreba po varnosti). Ko so večinoma 
zadovoljene tudi te potrebe, se pojavijo potrebe na naslednji, višji stopnji v piramidi. Zdrava osebnost celo 
življenje napreduje proti višjim stopnjam samoaktualizacije.  
 
Humanistični psihologi so prepričani, da ima vsaka oseba močno željo, da v polnosti uresniči svoje 
potenciale. Glavna točka tega gibanja, ki je doseglo vrhunec v 60. letih prejšnjega stoletja, je bila izpostaviti 
pozitivne potenciale človeških bitij. Maslow je celo opredelil svoje delo kot vitalno dopolnitev Freudovega, ki 
se je osredotočil na bolezenski del duševnosti, zato je sam preučeval duševno zdrave osebnosti.  

 
Humanistična ekonomija torej 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 dopolnjuje klasično ekonomsko gledanje na človeka. Seveda drži, da ljudje pogosto 
iščejo svoje osebne koristi. Vendar to ni celotna slika.  
  
Argumente v podporo humanistični ekonomiji najdemo pri številnih avtorjih iz različnih obdobij. Vendar je 
pomembno, da je njihov razmislek podprt tudi z rezultati iz realnega življenja. Johna Ruskina lahko na primer 
štejemo za utopičnega idealista, saj njegov poskus vzpostaviti idealno skupnost dejansko ni bil uspešen141. 
Danes pa lahko gradimo na bogatih in podrobno dokumentiranih izkušnjah z različnimi oblikami socialne 
ekonomije, omenimo naj samo uspehe zadružnega gibanja142.  
 
Literatura o zadrugah pogosto izhaja iz kritike prevladujočega ekonomskega modela. Tako smo v 53. 
nadaljevanju že na kratko predstavili knjigo Kapital in past zadolževanja. Zadružništvo kot alternativa, ki sta 
jo napisala v zadružnem gibanju zelo aktivna zakonca Claudia Sanchez Bajo in Bruno Roelants. Za model 
integralne zelene ekonomije kot trajnostne razvojne poti je relevantno tudi poročilo Zadružna rast za 21. 

                                                           
141

 V letu 1871 je ustanovil skupnost, kasneje imenovano ceh (Guild of St George), ki je delovala le v manjšem obsegu 
(povzeto po: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Ruskin).  
142

 Več o njih od 51. do 53. nadaljevanja in v 59. nadaljevanju Integralne serije.  
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stoletje iz leta 2013, ki ga je uredil Bruno Roelants143. Eden od avtorjev, priznani indijski profesor sociologije 
Anup Dash izpostavlja slabosti prevladujočega ekonomskega pristopa na podoben način kot Lessem in 
Schieffer. Ob tem opozarja na nujnost, da se »pametne zadruge« 21. stoletja podpre tudi z novimi 
teoretskimi dosežki. Pri tem se med drugim sklicuje tudi na ekonomista dr. Amartyo Sena, dobitnika 
Nobelove nagrade. Največji eksces neoklasične ekonomije je izguba »moralnega minimuma« v našem 
družbenem življenju. »Boljše gospodarstvo zahteva boljšo ekonomsko vedo.«  
 
Po Dashu je v temeljih neoklasičnega ekonomskega sistema 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 (naloga, s katero se ukvarjamo tudi v naši 
Integralni seriji) 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 (tu smo spet pri vrednotah, op. avt.), 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.  
 
V naslednjih prispevkih bomo gradili na sodobnikih, priznanih na svetovni ravni, ki jih lahko štejemo za 
pomembne avtorje socialne ekonomije.  
 

Dr. Darja Piciga 
 

 
 
 

TRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 63. nadaljevanje              30. 5. 2018 

 
63. Veliki možje socialne ekonomije in Meje rasti  
 
Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, avtorja knjige o integralni ekonomiji in avtorja, soavtorja, urednika 
vrste drugih del iz konceptualnega okvira integralnih svetov144 sta v tej knjigi orisala vse štiri integralne 
ekonomske pristope, od »južnega« do »zahodnega«. Utemeljila sta jih tako z velikimi misleci kot z 
uporabnimi koncepti in svetovno uveljavljenimi praktičnimi primeri. »Severni« pristop, ki se udejanja kot 
socialno, na znanju temelječe gospodarstvo, je za Slovenijo in njeno kulturo, v veliki meri skladno s tem 
pristopom, še posebej relevanten. Zato se tudi bolj sistematično posvečamo njegovim teoretskim temeljem, 
tako iz zgodovine socialne ekonomske misli kot iz novejšega obdobja.  
 
Skica socialne ekonomije, usmerjene k skupnemu dobru, ki smo jo po Lessemu in Schiefferju povzeli v 
preteklih dveh nadaljevanjih Integralne serije, se prične s Sismondijem iz Švice in vključuje tudi Angleža 
Ruskina in Hobsona. Posebno mesto ima humanistična ekonomija z višjimi potrebami (kot je 
samoaktualizacija) iz hierarhiji potreb psihologa Abrahama Maslowa. Lessem in Schieffer nato poudarita, da 
med predstavnike tega socialno ekonomskega gibanja štejeta tudi angleškega ekonomskega in socialnega 

                                                           
143

 Cooperative Growth for 21
st

 Century. Dostopno prek https://ica.coop/sites/default/files/basic-page-
attachments/cooperative-growth-for-the-21st-century-1795444552.pdf.  
144

 Predstavitve teh del so objavljene na http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/ in 
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/ (spletna stran Centra za integralni razvoj Tras4m 
http://www.trans-4-m.com/).  
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zgodovinarja Richarda Tawneya, Indijca Mahatmo Gandhija, pionirja okoljske ekonomije Nicholasa 
Georgescu-Roegena in nemško-angleškega ekonomista E.F. Schumacherja.  
 

 

 
Slika: Mahatma Gandhi, eden od tvorcev sodobne Indije in politik osamosvajanja. 

Znan je tudi po izreku: »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu«. 
 
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, tako zapostavljeno v času 
britanske kolonialne vladavine. Boril se je za dekolonizacijo in obnovo gospodarstva, kar naj bi vodilo do 
večje samozadostnosti in večjega nadzora skupnosti. Te ideje so na primer  vtkane v razvojni model gibanja 
Sarvodaya Shramadana  na Šrilanki, ki si prizadeva za prebujenje vseh, od posameznika do naroda, in smo ga 
predstavili v 39. in 40. nadaljevanju Integralne serije. Sarvodayo lahko imenujemo tudi gibanje 
samoupravljanja, ki zagotavlja celovite programe razvoja in reševanja konfliktov v vaseh. Njen ustanovitelj 
dr. A.T. Ariyaratne je pogosto imenovan »Gandhi Šrilanke«.  
 
Med ostalimi velikimi možmi, ki jih omenjata Lessem in Schieffer, smo na kratko že pisali o E.F. 
Schumacherju145, avtorju navdihujoče knjige Majhno je lepo, ki se je uveljavil s preseganjem kalupov. V času 
bivanja v Burmi je razvil načela, ki jih je imenoval »budistična ekonomija« - in v njih najdemo gandhijevskega 
duha. Med drugim je leta 1973 opozarjal tudi na omejenost naravnih virov. Tako se spet srečamo s kritiko 
prevladujočega ekonomskega modela, ki zahteva nenehno rast na račun izkoriščanja naravnih virov. Da tak 
model ne bo vzdržen, sta leta 1972 zaključila Donnela in Dennis Meadows s sodelavci iz Inštituta za 
tehnologijo iz Massachusettsa, in sicer v poročilu za Rimski klub z naslovom Meje rasti (The Limits to 
Growth).  
 
Lessem in Schieffer dajeta poročilu o mejah rasti in Rimskemu klubu v knjigi Integral Economics posebno 
mesto. Kot bomo videli kasneje, pa še bolj izpostavljata poročilo Učenju ni meja (No limits to learning), ki ga 
je Rimski klub izdal nekaj let kasneje (leta 1979) – kot posebej zanimivo z vidika na znanju temelječega 
gospodarstva in družbe, kar je ena ključnih značilnosti »severnega« sveta.  
 

                                                           
145

 3. nadaljevanje, 7. nadaljevanje.   
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Informacije o Rimskem klubu in knjigi Meje rasti, vključno z novejšimi poročili, večinoma povzemamo po 
spletni strani nevladne organizacije Umanotera, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj146. V Integralni seriji 
predstavljamo zamisel integralne zelene ekonomije in družbe, ki je model trajnostnega razvoja, zato je to 
klasično delo gibanja za trajnostni razvoj za nas še posebej pomembno. Mogoče bolj kot zanimivost: po 
Lessemu in Schiefferju tudi koncept trajnostnega razvoja sodi v sfero »severa«.  
 
Rimski klub (Club of Rome) je organizacija (tudi »miselni tank«), ki povezuje akademike, znanstvenike, 
politike, strokovnjake in člane civilne družbe za načrtovanje, razvoj in implementacijo učinkovitih pristopov 
za rešitve širokega nabora med seboj povezanih globalnih vprašanj. Svojo osnovno nalogo Rimski klub vidi v 
"identifikaciji in analizi ključnih težav, s katerimi se sooča človeštvo, in komunikaciji teh težav 
najpomembnejšim javnim in zasebnim odločevalcem kot tudi širši javnosti." Rimski klub sta leta 1968 
ustanovila italijanski industrialec Aurelio Peccei in škotski znanstvenik Alexander King. Od julija 2008 ima 
organizacija sedež v Winterthuru v Švici.  
 
Donnela in Dennis Meadows ter njuni sodelavci so si v poročilu Meje rasti v zvezi z eksponentno rastjo 
svetovnega gospodarstva, prebivalstva in porabo virov od industrijske revolucije naprej zastavili preprosto 
vprašanje: Koliko časa se lahko ti trendi nadaljujejo na planetu z omejenimi viri? 
 
Študija je temeljila na uvedbi pristopa »sistemske dinamike«147 in 
kvantitativne analize v okoljevarstveno znanost. V modelu, 
imenovanemu World3, so avtorji preučevali pet med seboj povezanih 
spremenljivk: svetovno prebivalstvo, industrializacija, proizvodnja 
hrane, onesnaženost okolja in poraba neobnovljivih naravnih virov. 
Izhajali so iz treh predpostavk:  
- vseh pet spremenljivk raste po vzorcu eksponentne rasti,  
- obstaja zgornja meja onesnaženosti, preko katere človek ne more 
več udobno živeti,  
- količina razpoložljivih neobnovljivih naravnih virov je omejena.  
Izdelali so 12 scenarijev za dolgoročno prihodnost človeštva in 
planeta, od optimističnih do pesimističnih, ki so prikazovali različne 
poti razvoja do leta 2100.  
 
 

Slika: Naslovnica knjige Meje rasti iz l. 1972 

 

 
Poročilo je predvidelo, da gospodarska rast zaradi omejene razpoložljivosti naravnih virov (zlasti nafte) ne 
more trajati v nedogled in da bo izkoriščanje naravnih virov prek meja sposobnosti obnavljanja planeta 
vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in ekoloških sistemov nekje tekom 21. stoletja (in ne do konca 20. 
stoletja, kot je splošno sprejeto mnenje). Najbolj verjetni posledici bosta razmeroma hiter in nekontroliran 
padec števila svetovnega prebivalstva in gospodarskega outputa. V scenarijih rast prebivalstva in kapitala 
postopoma prisili človeštvo, da vedno več kapitala preusmeri v spoprijemanje s problemi, ki izvirajo iz 
omejitev. Končno je za reševanje le-teh preusmerjenega toliko kapitala, da je nemogoče vzdrževati nadaljnjo 
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 Meje rasti, študija Rimskega kluba – 40 let kasneje. Nina Tome, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni 
razvoj. Dostopno prek: http://www.planbzaslovenijo.si/upload/rast/tome-besedilo.pdf.   
147

 Sistemska dinamika je pristop k razumevanju obnašanja kompleksnih sistemov v daljšem časovnem obdobju. Za 
razliko od drugih klasičnih metod, ki preučujejo svet tako, da ga razčlenijo na manjše delčke, pa sistemski dinamiki na 
svet gledajo kot na celoto. Osnovni koncept sistemske dinamike je razumevanje, kako stvari v sistemu medsebojno 
vplivajo ena na drugo. Pri tem v organizacijskih sistemih ločimo procese, na katere vplivamo z namenom doseganja cilja, 
in na tisti del sistema, ki na procese vpliva. Tako lahko rečemo, da stvari in ljudje v sistemu komunicirajo skozi povratne 
zanke. 
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rast in industrijski output. Ko gospodarstvo začne upadati, tudi drugi sektorji, kot so proizvodnja hrane, 
storitve in druga potrošnja, niso sposobni vzdrževati vedno večjega outputa, zaradi česar preneha naraščati 
število prebivalcev. Konec rasti lahko pride v več oblikah: lahko pomeni zlom, nekontroliran padec tako v 
populaciji kot človeškem blagostanju, v primeru, da pa je družba zmožna korenitih in proaktivnih družbenih 
sprememb na tehnološkem, kulturnem in institucionalnem nivoju, lahko konec rasti pomeni tudi nebolečo 
prilagoditev in zmanjšanje ekološkega odtisa človeštva v okviru nosilne sposobnosti planeta.   
 
Leta 1972 se je koncept konca rasti zdel še zelo oddaljen in vsi scenariji modela World3 so konec rasti 
prebivalstva in gospodarstva predvideli po letu 2000. Celo po najbolj pesimističnem scenariju je življenjski 
standard naraščal do leta 2015 in zdelo se je, da ima človeštvo dovolj časa za razmislek, odločitev in akcijo - 
celo na globalni ravni. Kazalo je, da sta prebivalstvo in gospodarstvo še znotraj nosilne sposobnosti Zemlje, 
da je še čas za varno rast, medtem ko se raziskuje dolgoročne možnosti sprememb. Če je bila to resnica v 
času objave poročila, pa leta 1992, ko je izšlo nadaljevanje knjige z naslovom Preko meja (Beyond the 
Limits), to ni bilo več tako. Poročilo je potrdilo dognanja izpred dvajsetih let, a zaključilo, da smo nosilno 
sposobnost planeta že presegli. Podobno zaključujejo tudi naslednja poročila.  
 
Dogajanje po izdaji poročila Meje rasti je že del novejše zgodovine. Učinek je bil takojšen. Prodanih je bilo na 
milijone izvodov in knjiga je bila prevedena v več kot 30 jezikov. To delo je tudi Rimski klub postavilo na 
svetovni zemljevid. Žal pa so zaključki veliko premalo vplivali na dejanske odločitve tistih, ki upravljajo 
gospodarstvo – od lokalne do globalne ravni. Naši razmisleki o trajnostnih ekonomskih pristopih, ki jih bomo 
objavljali tudi v prihodnjih nadaljevanjih, so zato še vedno ali čedalje bolj potrebni.  
 

Dr. Darja Piciga 
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64. Boj za trajnostni razvoj: med trenutki upanja in razočaranji  
 
V pregledu velikih osebnosti in idej socialne ekonomije, ki ga povzemamo po knjigi Integral Economics 
alternativnih ekonomistov Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja, smo preko E.F. Schumacherja prispeli 
do odmevnega poročila za Rimski klub z naslovom Meje rasti (The Limits to Growth), ki sta ga leta 1972 
pripravila Donnela in Dennis Meadows s sodelavci iz Inštituta za tehnologijo iz Massachusettsa (MIT). To 
klasično delo trajnostnega razvoja je imelo več nadaljevanj, veliko pa je prispevalo tudi k številnim poskusom 
spremeniti netrajnostno razvojno (in tudi ekonomsko) paradigmo. Nauki iz teh skoraj polstoletnih 
prizadevanj so za vzpostavljanje integralnega zelenega gospodarstva in družbe izjemno pomembni, saj gre pri 
našem snovanju v bistvu za vizijo trajnostnega razvoja – s tem da smo poleg klasičnih treh (narava, družba, 
gospodarstvo) poudarili še četrto razsežnost, to je kulturo in v središče razvojnih modelov postavili moralno 
jedro, to je temeljne vrednote neke skupnosti in organizacije.  
 
Spodbuda, da se še nekaj časa posvečamo svetovnemu in slovenskemu gibanju za trajnostni razvoj, pa 
prihaja tudi od  vseevropske akcije Evropski teden trajnostnega razvoja148, ki poteka v teh dneh.   
 
Kratko zgodovino gibanja za trajnostni razvoj, strokovnih prizadevanj in odzivov odločevalcev, upravljalcev 
držav in pomembnih globalnih organizacij (npr. v okviru OZN) najdemo na spletni strani Umanotere, 

                                                           
148

 Akcija poteka preko spletne platforme http://www.esdw.eu./, novica v slovenščini pa je objavljena na 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/.  

http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.esdw.eu./
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/
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slovenske fundacije za trajnostni razvoj149 in na drugih mestih, zato je ne bomo ponavljali. Glede na to, da so 
bila zadnja nadaljevanja Integralne serije  bolj resno strokovna, bomo današnje popestrili z nekaj utrinki z do 
takrat največjega svetovnega vrha o trajnostnem razvoju, konference Rio+20150. Lahko rečemo, da ti utrinki 
ilustrirajo dogajanje v celotni zgodovini trajnostnega gibanja. 
 
Junija 2012, dvajset let po Agendi 21, sklepnemu dokumentu svetovne konference OZN o okolju in razvoju iz 
leta 1992 v Rio de Janeiru, je v istem mestu ponovno potekal svetovni vrh o trajnostnem razvoju, na kratko 
imenovan Rio+20. Ta svetovni vrh smo pričakali z velikim upanjem, podobno kot že številne podobne 
svetovne dogodke pred njim.  
 

 

 
 

 
 

Slika levo zgoraj: Rio de Janeiro, slikovito in veličastno mesto 
Sliki desno zgoraj: logotip konference, vhod na glavno prizorišče 

 
Vendar v zvezi s konferenco Rio+20 ni bilo zaslediti kakšnih evforičnih novic, prav gotovo njenega ključnega 
dokumenta »Prihodnost, ki jo hočemo« (The Future We Want) ni bilo mogoče označiti za svetovni preboj. 
Vrstile so se razočarane izjave vodilnih borcev za trajnostno prihodnost, ki so konferenco označili za 
zamujeno priložnost. Gro Harlem Brundtland, bivša norveška premierka in vodja komisije Združenih narodov, 
ki je s prelomnim poročilom »Naša skupna prihodnost« leta 1987 uveljavila koncept trajnostnega razvoja, je 
pokazala razumevanje za frustracijo udeležencev konference, saj: »Deklaracija Rio+20 ne zadošča, da bi 
postavila človeštvo na trajnostno pot, in to desetletja po tem, ko je bilo sprejeto, da je taka pot bistvena tako 
za ljudi kot za planet.« Kumi Naidoo, izvršni direktor Greenpeaca, je deklaracijo označil kar za najdaljšo 
napoved samomora v zgodovini. Velik del civilne družbe je kot odziv na besedilo, polno neobvezujočih obljub 
in zagotovil, da se bodo upoštevale že tolikokrat neizpolnjene obljube iz preteklosti, podpisal poziv 
»Prihodnost, ki je nočemo«. 
 

                                                           
149

 https://www.umanotera.org/. V prejšnjem prispevku (63. nadaljevanje) pa smo že citirali prispevek Nine Tome o 
poročilu Meje rasti in njegovih nadaljevanj v 40 letih: http://www.planbzaslovenijo.si/upload/rast/tome-besedilo.pdf.   
150

 Avtorica se je konference udeležila kot članica mednarodnih nevladnih organizacij in s te perspektive doživljala 
dogajanje med in ob konferenci. Vrh Rio+20 smo sicer že omenili v 6. nadaljevanju, vendar predvsem zaključke, ki 
usmerjajo k integriranemu pristopu, ki naj nadomesti »silosnega«.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
https://www.umanotera.org/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2063.%20nadaljevanje.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/rast/tome-besedilo.pdf


 

 
193 

 

 

 

Sliki levo in zgoraj: prizorišče konference 
Rio+20 
 

 
 

 
Slika zgoraj: Predstavniki domorodnih ljudstev 
so resno sodelovali na konferenci 
 

Slika levo: Civilna družba, mladi – za  
prihodnje generacije 

 

 

 

 

 
 

Slika zgoraj: Panel generalnega sekretarja ZN 
na visoki ravni, o globalni trajnostnosti 

 

Slika levo: Ugledni okoljevarstveniki o novi družbeni pogodbi, dogodek po zaključku konference 
 
O superlativnih lahko govorimo predvsem v smislu izjemne udeležbe in velikosti celotnega dogodka, saj je šlo 
za do takrat največje srečanje v zgodovini Združenih narodov: 45.381 udeležencev, skoraj 10.000 iz civilne 
družbe (med njimi tudi avtorica tega prispevka) in 4.075 predstavnikov medijev, 188 uradnih državnih 
delegacij ter preko 500 različnih dogodkov. Govorci na teh dogodkih so bili iz vseh kotičkov našega planeta in 
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iz vseh družbenih skupin: svoje dosežke, kritične poglede in predloge za prihodnost so nam predstavili 
prodorni aktivisti iz civilne družbe, vrhunski znanstveniki, vodilni možje in žene iz poslovnega sveta, slikoviti 
predstavniki domorodnih ljudstev, … Organizirano so nastopili tudi svetovna mladina, žene, kmetje, 
velemesta in lokalne skupnosti, delavci in sindikati, … Rio+20 lahko res označimo za »konferenco vseh 
konferenc«.   
 
Brez dvoma je bil odgovor vlad svetovne skupnosti držav na globalne probleme, izražen z zaključnim 
dokumentom »Prihodnost, ki jo hočemo«, mnogo preskromen in prihodnjim rodovom nikakor ni zagotavljal 
človeku dostojnega preživetja. Delno je bila ta šibkost popravljena z Agendo 2030 za trajnostni razvoj, 
sprejeto septembra 2015, o kateri smo tudi že pisali. Ostaja tudi skrb, da bi bile kompromisno sprejete 
formulacije, kot na primer glede zelenega gospodarstva, s finančnim ovrednotenjem in komercializacijo 
ekosistemskih storitev, zlorabljene za nadaljnje neusmiljeno izkoriščanje naravnih bogastev in prebivalstva 
držav v razvoju.  
 
Vendar konference v Riu ni bilo mogoče proglasiti za popoln neuspeh. Številni udeleženci pogajalskega 
procesa, visoki predstavniki mednarodnih organizacij in skupnosti ter vlad posameznih držav (npr. Evropske 
unije) so opozarjali na te, sicer preskromne dosežke in navajali mnogotera »prijemališča« in »vzvode« za 
takojšnje nadaljnje ukrepanje, ki jih je vseboval končni, sprejeti dokument. Naj naštejemo nekatere:  
- močna socialna dimenzija, z izrazitim poudarkom na sodelovanju javnosti,  
- vključujoče zeleno gospodarstvo kot pot do trajnostne prihodnosti in izkoreninjenja revščine,  
- okrepitev vloge UNEP-a (Okoljskega programa Združenih narodov) z zagotovitvijo stabilnega financiranja,  
- ustanovitev političnega foruma na visoki ravni ter 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, 
- podpora programu »Trajnostna energija za vse« (SE4ALL – Sustainable Energy for All),  
- večji vpliv znanosti na oblikovanje politik,  
- napredki na posameznih področjih trajnostnega razvoja.  
 

 

 

 
Sliki: Copacabana 

 
Z optimizmom so navdajale tudi finančne zaveze, dane ob in v okviru konference: za trajnostni razvoj je bilo 
mobiliziranih več kot 513 milijard dolarjev, vseh registriranih zavez s strani vlad, podjetij, skupin civilne 
družbe in drugih je bilo 692. Največja vlaganja naj bi bilo deležno področje trajnostne energetike, skupno več 
stotin milijard dolarjev v mesecih pred in med konferenco.  
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Še največ upanja pa je v Riu vzbudilo delovanje številnih strokovnih organizacij, organizacij civilne družbe in 
skupnosti (od lokalnih do skupnosti držav, kot je Evropska unija, zlasti njen severni del), pa tudi močni 
voditelji v poslovnem svetu.  
 
Razmisleke o trajnostnem razvoju bomo nadaljevali z različnimi strokovnimi prispevki, tudi osredotočenimi 
na Slovenijo.  
 

Dr. Darja Piciga 
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65. Podnebne spremembe in možne poti razvoja Slovenije – scenariji do leta 2035  
 
V Evropskem tednu trajnostnega razvoja151 nadaljujemo s prispevki o trajnostnem razvoju, tej za prihodnost 
človeštva ključni temi. Od globalne perspektive - Rimski klub z odmevnim poročilom Meje rasti152, svetovni 
vrh o trajnostnem razvoju Rio+20 – prehajamo v Slovenijo. Poskusov, da bi trajnostno paradigmo uveljavili 
kot razvojno paradigmo za Slovenijo, je bilo več. Med najbolj celostne, tudi integralne, lahko uvrstimo 
projekt, ki je nastal leta 2008 pod vodstvom takratne vladne službe za razvoj in v izvedbi mednarodne 
agencije za scenarije Scenario Development. Pri projektu, predstavljenem v poročilu Scenariji razvoja 
Slovenije do leta 2035: Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb153, so podnebne spremembe 
posebej izpostavljene, vendar pa gre za širši pogled na razvoj, z upoštevanjem različnih okoljskih, 
gospodarskih in družbenih vidikov. Scenariji, kompleksne »zgodbe iz prihodnosti«, so zanimivi in relevantni 
tudi po desetih letih.  
 
Razvoja Slovenije v prihodnjih desetletjih ni mogoče natančno predvideti in napovedati. Prav gotovo bodo 
nanj zelo vplivale podnebne spremembe, njihovi učinki na živo in neživo naravo. Zelo pomembno je, kako se 
bomo prilagajali na različne posledice podnebnih sprememb. Prav tako ali pa še bolj pomembni bodo tudi 
naši ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, ki jih v prvi vrsti predstavlja zmanjševanje izpustov CO2 in 
drugih toplogrednih plinov v ozračje.  
 
O možnem dogajanju v prihodnosti, na primer do leta 2035 (torej od leta 2008 do 2035), si lahko zamislimo 
različne scenarije, zgodbe, ki vključujejo različne poti razvoja in različne podobe Slovenije v letu 2035. 
Skupina več kot 30 strokovnjakov pod okriljem Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj si je leta 2008 
zamislila tri možne scenarije, ki so jih poimenovali Brez idej, Zelena oaza in Kameleon.  
 

                                                           
151

 Evropska platforma: http://www.esdw.eu./, v slovenščini: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/.   
152

 Profesorja Lessem in Schieffer sta ju predstavila v okviru obravnave socialnega, na znanju temelječega pristopa v 
knjigi Integral Economics. 
153

 Rezultate projekta povzemamo po slovenski in angleški različici poročila. Izvirno poročilo v angleščini sta 
sestavila Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development, za projekt, financiran s strani Službe 
Vlade RS za razvoj, 2008. (http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf)  

V projektu je sodelovala tudi avtorica. Večino besedila predstavitve scenarijev povzemamo po prilogi k 
učbeniškemu gradivu za srednje strokovno izobraževanje - NARAVOVARSTVENI TEHNIK, modul TRAJNOSTNI 
RAZVOJ:  

Piciga, D. (2010): Podnebne spremembe: Kaj se dogaja, kaj lahko pričakujemo, kako se lahko odzovemo?  

http://www.esdw.eu./
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf
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Pri oblikovanju teh scenarijev so izhajali iz primerjalnih prednosti Slovenije danes: Zelena Slovenija s 
številnimi gozdovi, bogato biodiverziteto, obilo vode, dragoceno kulturno in naravno dediščino … 
 
Vsak izmed treh scenarijev je predstavljen na svoj način, v skladu z različnimi zaznavami in občutki, ki 
prevladujejo v posameznem scenariju. Ogledali si bomo nekaj značilnih odlomkov in kratek opis za vsakega 
od scenarijev. V nadaljevanju jih bomo med seboj primerjali po različnih pomembnih vidikih.  

 
Predstavitev scenarijev  
 

Scenarij Brez idej  
 

 

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.  
 
Slika levo: Simbolna slika za scenarij Brez idej  

 
 »Pišem anonimno, na skrivaj, in izpuščam imena posameznikov in organizacij, da ne bi mene, moje družine in 
prijateljev doletele vse preveč znane negativne posledice. Zato boste razumeli, če je večji del te kronike 
zamegljen in dvoumen, včasih je to tudi namerno. Saj veste, kako je to – vsi že nekaj časa živimo v tem 
podnebju. Izvore današnjih problemov in očitnega nespoštovanja posameznikov lahko z nejevero 
prepoznamo v neukrepanju četrt stoletja poprej.   
     Ekstremni vremenski pojavi, ki so se nadaljevali vsaj petnajst let, ob istočasnem pomanjkanju naložb v 
zajetje, rabo, recikliranje in ponovno uporabo vode, so pripeljali do tega, da je pol Slovenije brez pitne vode. 
Medtem ko je na eni strani premalo vode, je je na drugi strani preveč: že dolgo tega je z dvigovanjem morske 
gladine morje zalilo obalna območja in Slovenija je izgubila veliko zemlje skupaj s pomembno pristaniško 
infrastrukturo.  
      Vlada zdaj sprejema ekstremne ukrepe za zmanjšanje porabe energije, na primer tako, da omejuje 
količino goriva za posamezno gospodinjstvo s sistemom distribucije s kuponi.   
      Vlada je postala avtoritarna, da bi po vsej sili uresničila svoje načrte, pokazala, da je dejavna – jalov 
poskus za sanacijo situacije pod to prisilo nujnosti, da se nekaj naredi: zaprla je meje, da bi za svoje 
državljane ohranila naravne in energetske vire ter zemljo. Slovenija se je osamila, vlada populizem, človekove 
pravice so postale manj pomembne, vsiljujejo se odločitve se brez dialoga, brez spoštovanja manjšin …« 
 

Scenarij Zelena oaza  
 

 

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, profesorica s študenti. 

 

Slika: Simbolna slika za scenarij Zelena oaza 
 
Začetek: Pripovedovalka si iz helikopterja ogleduje slovenske gozdove in gore. Napoveduje dokumentarec, 
ki je kronika 25-letnega uspeha Slovenije pri spopadanju s podnebnimi spremembami. Naročnik 
dokumentarca je Urad Združenih narodov za trajnostni razvoj. Sodelovanje Slovenije s tem novim telesom 



 

 
197 

 

ZN je dolgotrajno in pozitivno. Slovenija in urad želita prikazati to zgodbo o uspehu na enem od prihodnjih 
svetovnih vrhov o okolju.  
 
Pripovedovalka:  

»Ko ocenjujemo sedanjost, gledamo tudi v prihodnost z zavedanjem preteklosti. Slovenija je močna – in se 
tako tudi počuti – ter ima dovolj virov in modrosti za spopadanje z lokalnimi in globalnimi podnebnimi 
spremembami. Slovenija ima dovolj vode za svoje prebivalstvo, zadostno infrastrukturo, kmetijstvo in 
gozdarstvo, da lahko deželo ohranja tako, kot je bila na začetku tisočletja, ne da bi jo spremenila v puščavo. 
To je rezultat zelo močne miselne in v akcijo usmerjene naravnanosti, ki jo vodi želja po ohranjanju in 
izboljšanju, in je povezano tudi z vrednotami prebivalcev Slovenije.«  
 
Svetovalec za podnebno politiko predsednika evropskega parlamenta:  

»Lahko bi rekli, da je bila Slovenija vodilna pri sprejetju podnebno občutljive zakonodaje. Sprejela je 
energetsko-podnebni sveženj, ki ga je predlagal evropski parlament, nato pa še nacionalni energetski 
program in nacionalni akcijski načrt za varčevanje z energijo. Ta zagon so po mojem mnenju pametno 
uporabili za sprejetje skupne odločitve, naj Slovenija sledi 'ekološki usmeritvi', naj postane 'ekodežela'. To je 
pomenilo uvajanje trajnostne družbe znanja s širokimi programi izobraževanja, raziskav, razvoja in inovacij …  

Sprememba človekovih vrednot, tako da se BDP (bruto domači proizvod) nadomesti z BDS (bruto domača 
sreča), in doseženo splošno soglasje, da se Slovenija razvija kot ekodežela, nista bila mogoča brez obsežnih 
novosti v vzgoji in izobraževanju.  

Spominjam se, da so bili v Sloveniji na začetku tega desetletja precej počasni pri pripravi učnega gradiva 
za e-učenje v slovenskem jeziku. Nato je bilo v treh letih pripravljeno gradivo za e-izobraževanje na področju 
podnebnih sprememb za vse stopnje – od predšolske do tretjega življenjskega obdobja – in se že začelo 
uspešno uporabljati. To je bilo možno z združitvijo sredstev za znanost, inovacije v informacijski in 
komunikacijski tehnologiji (IKT), trajnostni razvoj in vseživljenjsko izobraževanje.« 
 
Ga. Bogatašinja:  

»Menim, da je bila sprememba mogoča zaradi močne in delno tehnične (zelo strokovne) vlade ter ljudi, ki 
so s pomočjo lokalnih izobraževalnih kampanj, mednarodnega ozaveščanja in z občutkom, da smo v tem vsi 
skupaj, postali občutljivejši za ta dogajanja. Dejansko je bilo ključno to, da smo presegli medgeneracijska 
razhajanja, to je na neki način delovalo …  

Spodbudno za moje podjetje je bilo, da smo leta 2015 v celoti – in končno – začeli trgovati z emisijami na 
prostem trgu. Mislim, da smo s finančnimi in gospodarskimi ukrepi in uvedbo BDS (bruto družbena sreča) 
naredili preskok v razmišljanju, tako da vidimo podnebne spremembe skoraj kot primerjalno prednost: način 
za hkratno izboljšanje življenja in za ponovni razmislek, kako se ustvarja denar. Delež podjetij, ki delajo za 
'zeleni trg', ki so okoljsko ozaveščena ali zagotavljajo 'zelene' izdelke vseh vrst, se je povečeval skoraj 
eksponentno …  

V kmetijstvu je do leta 2020 Slovenija prešla na 100-odstotno ekološko pridelavo in je v tem delu sveta 
postala zgled – resnično lahko govorimo o Sloveniji kot zeleni oazi – ker varuje okolje in tudi dosega rezultate 
pri pridelavi.«  
 
Ga. Pravičnica:  

»Potem ko smo sprejeli kompromise in se sprijaznili z nekaterimi neizogibnimi težavami zaradi spremembe 
življenjskega sloga, smo bili zelo ponosni, da smo bili na čelu te 'zelene revolucije'. Tako zelo, da smo leta 
2016 sklicali prvi svetovni ekovrh. Na tem svetovnem srečanju smo z vsemi udeleženci lahko delili svoje 
izkušnje in najboljšo prakso. Seveda smo plačali nadomestilo za vse izpuste, ki so nastali zaradi prihoda 
udeležencev. Lahko rečemo, da so bila to resnično mednarodna prizadevanja kakor v Agendi 21; svetovni 
voditelji so bili poleg svetovnih nevladnih organizacij in poslovnežev, znanstvenikov, analitikov, financerjev 
povabljeni, da oblikujejo strategije za ublažitev podnebnih sprememb. Med dosežki svetovnega vrha je bil 
tudi podpis dogovora z novim Uradom Združenih narodov za trajnostni razvoj o naložbi v svetovni Center za 
trajnostno gozdarstvo v Postojni …« 
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G. Politikus:  
»Spomnimo se tudi, da je bil eden ključnih dogovorov tega vrha ponovna potrditev oprijemljivih ciljev, ki 

smo jih kot država lahko spremljali in uresničevali. Spomnili se boste, da so na začetku 21. stoletja mesta in 
velemesta imela velike 'termometre', ki so prikazovali količino doseženega recikliranja – no, zdaj imajo mesta 
'ekometre', ki preverjajo napredek s celo vrsto pomembnih kazalnikov. Tako smo leta 2020 uresničili glavni 
cilj pri uveljavitvi obnovljivih virov energije – 20-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti, 30-odstotno 
znižanje izpustov CO2 in cilj 10-odstotnega deleža biogoriv. Poleg tega smo razvili pametno omrežje – sistem, 
s katerim se decentralizirana energija iz obnovljivih virov učinkovito prenaša v energetski sistem.   

Ga. Bogatašinja, prej ste omenili spremembo v razmišljanju o bruto domači sreči. Spomnili se boste tudi 
spremembe v miselnosti, ki smo jo dosegli leta 2025: ljudem smo pošiljali izobraževalna sporočila, naj 
spremenijo način razmišljanja in začnejo razmišljati o 'življenjskem krogu izdelkov', ki zajema vse okoljske 
vplive izdelka od njegove zasnove do odlaganja. S tem smo utrdili generacijska sporočila, ki smo jih razširjali 
nekaj let prej.« 

 
Ga. Pravičnica:  

»Da, in to je v veliki meri pripomoglo k doseganju še boljših rezultatov. Če se pravilno spominjam 
podatkov, nam je uspelo pridobiti 35 odstotkov virov obnovljive energije ter zagotoviti 35-odstotno povečanje 
energetske učinkovitosti in 35-odstotno zmanjšanje izpustov CO2. Tako smo leta 2035, skoraj dve desetletji po 
prvem svetovnem ekovrhu, še vedno vodilni. Drugi, letošnji svetovni ekovrh je osredotočen na strategije in 
rezultate 'uspešnih zelenih držav'. To je bila resnično zgodba o uspehu, saj je leta 2035 Slovenija na 
energetskem področju neodvisna, 90 odstotkov prebivalstva podpira ukrepe energetske učinkovitosti, 
Slovenija proslavlja 10-letnico ničelne rasti energetskih potreb, bruto domača sreča pa je ključno merilo.«  
 

Scenarij Kameleon  
 

 

Tretji 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.    
 
Slika levo: Simbolna slika za scenarij Kameleon 

 
»21. junij 2035 
      Danes je moj 53. rojstni dan in morala bi biti srečna. Moje življenje pa je žalostno in neizpolnjeno. Zadnjih 
25 let smo se s težavo prebijali, stalno se spreminjali, prilagajali in vedno nekako preživeli. Zavidam tistim 
ljudem, bogatašem, ki jim gre dobro in živijo udobno v ekoraju, sredi zgradb in naravnega okolja, ki je skladno 
s številnimi ekostandardi. Ti so v manjšini, ker za širše prebivalstvo ni nobenih spodbud v smislu davčnih 
olajšav ali drugih prednosti; tako živim v prenaseljenem stanovanjskem bloku, ki je v slabem stanju, ter s 
prekinitvami pri dobavi električne energije in vode.  
 Tudi bolna sem zaradi čezmerne uporabe pesticidov, gnojil, stabilizatorjev, barvil, konzervansov in 
drugih kemičnih sestavin, ki smo jih potrebovali, da so pridelki, ki smo jih uživali, sploh lahko zrasli in obrodili. 
Že dolgo tega smo začeli uporabljati gensko spremenjena semena, saj se tradicionalna niso dovolj hitro 
'prilagajala'. Pesticide smo uporabljali v velikih količinah, da smo se ubranili pred napadalnimi novimi 
škodljivci, ki so se z leti naselili na naših njivah …« 
 
S kratkim opisom in nekaj odlomki smo predstavili vse tri scenarije iz projekta o razvojnih scenarijih do leta 
2035, v času podnebnih sprememb. O primerjavah med njimi, pa, kot že napovedano, v naslednjem 
prispevku.  

Dr. Darja Piciga 
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ŠTIRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 66. nadaljevanje               4. 6. 2018 

 
66. Primerjava scenarijev – možnih poti razvoja Slovenije do leta 2035, kot smo si 
jih zamislili maja 2008  
 
Avtorica je imela v letu 2008 priložnost, sodelovati v projektu o možnih poteh razvoja Slovenije v času 
podnebnih sprememb, ki sta ga v sodelovanju s takratno vladno službo za razvoj vodila Patrick Noack in 
Maddalena Campioni iz mednarodne agencije za scenarije Scenario Development. Potek in rezultati projekta 
so podrobno opisani v poročilu z naslovom Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035: Trendi in priložnosti v 
času podnebnih sprememb154.  
 
Na ključnem dogodku, dvodnevni delavnici maja 2008, nas je sodelovali 31 strokovnjakov in predstavnikov 
različnih vladnih in nevladnih sektorjev. Vprašanja, na katera smo skušali odgovoriti, so: 

 Kako se lahko prilagodimo učinkom podnebnih sprememb?  

 Na kakšen način in za koliko zmanjšati emisije toplogrednih plinov, ne da bi s tem negativno 
vplivali na blagostanje prebivalcev Slovenije?  

 Kako identificirati in izkoristiti razvojne priložnosti in se izogniti negativnim posledicam 
podnebnih sprememb? 

Na delavnici smo:  
1. soočili predstave o sedanjosti, 
2. izrazili domneve o možnem dogajanju v prihodnosti,  
3. ter na tej podlagi oblikovali tri zgodbe = scenarije, ki smo jih poimenovali Brez idej, Zelena 

oaza in  Kameleon.  
 
V 65. nadaljevanju Integralne serije smo na kratko opisali in z nekaj odlomki predstavili vse tri scenarije. 
Scenariju Zelena oaza smo namenili največ prostora, ker vključuje široko paleto ukrepov, za katere danes 
stroka meni, da so nujni za učinkovito soočanje s podnebnimi spremembami: za njihovo blaženje in 
prilagajanje nanje. V današnjem prispevku pa nas zanimajo analiza scenarijev in primerjave med njimi. 
Oblikovanje scenarijev za trajnostni razvoj lahko uvrstimo v »severno« pot integralnega razvoja, hkrati s 
predstavitvijo pomembnih slovenskih prizadevanj za trajnostne cilje obeležujemo Evropski teden 
trajnostnega razvoja155, ki poteka te dni.   
 

Ključni poudarki treh scenarijev     
 

 

 
Brez idej = zanikanje 
 

 

                                                           
154

 Rezultate projekta povzemamo po slovenski in angleški različici poročila. Izvirno poročilo v angleščini sta 
sestavila Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development , za projekt, financiran s strani Službe 
Vlade RS za razvoj, 2008. (http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf ). 
Večino predstavitve scenarijev povzemamo po prilogi k učbeniškemu gradivu za srednje strokovno izobraževanje 
- NARAVOVARSTVENI TEHNIK, modul TRAJNOSTNI RAZVOJ: Piciga, D. (2010 ): Podnebne spremembe: Kaj se 
dogaja, kaj lahko pričakujemo, kako se lahko odzovemo?  
155

 Evropska platforma: http://www.esdw.eu./, v slovenščini: 
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/.   

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2065.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf
http://www.esdw.eu./
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8282/
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V prvem desetletju (do leta 2020) je očitna odsotnost vladnega delovanja za blaženje podnebnih sprememb 
in prilaganje njihovim učinkom. Ne priznava se, da imajo podnebne spremembe moteče učinke na okolje 
(zanikanje motečih učinkov). Vsi živijo v lažnem upanju, da se bodo problemi rešili sami od sebe.  
 
V tem scenariju odločevalci in drugi akterji ne verjamejo v vplive podnebnih sprememb, zato se kakršnikoli 
korektivni ukrepi odlagajo do takrat, ko bo že prepozno.   
 
Vremenski pojavi postajajo čedalje bolj ekstremni. Negativni učinki teh čedalje hujših posledic podnebnih 
sprememb postanejo slovenski vladi opravičilo za bolj in bolj ekstremne in stroge ukrepe. Vlada postane 
diktatorska.  
 
V Sloveniji ni pravega tehnološkega razvoja, še zlasti ne na področju obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti. Zato naša država postane prostor za umazane tehnologije iz številnih drugih držav (na primer 
azijskih), ki so nas daleč prehitele v razvoju.  
 

 

Zelena oaza = ozaveščenost in izobraževanje,  
                          razvoj tehnologij  

 
Najboljši možni rezultati so doseženi z zgodnjimi ukrepi, katerih gonilo so tehnološke spremembe, in s 
spremembami stališč in vrednot. Prebivalstvo sprejme vse načrte in priporočila, nacionalni programi in 
predpisi se izvajajo v največji možni meri, zato so koristi kar največje. Gospodarstvo se spreminja tako, da 
postaja manj ogljično intenzivno, in splošni nacionalni ponos skupaj s “srečo” sta ključna za doseganje 
trajne spremembe. Ta scenarij je tisti, s katerim smo pred “krivuljo vplivov”, tako da v čim večji meri 
preprečujemo in zmanjšujemo vplive podnebnih sprememb. Za uresničitev takega scenarija na ravni 
posamezne države je nujno globalno sodelovanje.  
 

Zelena oaza - ključne besede:  
 PRILAGODITI SE UČINKOM  
 ZMANJŠATI EMISIJE (VZROKI) 
 RAZVOJNE PRILOŽNOSTI  
 BLAGOSTANJE 
 GLOBALNO SODELOVANJE 

 

 

Kameleon = premalo in prepozno 

 
To je zgodba evolucije: majhna, posamezna prilagajanja in odzivi za soočanje z vplivi in posledicami 
podnebnih sprememb. Ni delovanja s pogledom v prihodnost – ni proaktivne naravnanosti, da se 
negativnim vplivom dolgoročno izognemo. Sprejemajo se posamezni ukrepi, vendar brez usklajevanja in brez 
prepričanja, da so nujne odločne in obsežne spremembe: veliko majhnih korakov brez nove poti. Po tem 
scenariju gremo v pravo smer, ker ljudje čutijo, da je močnejše odzivanje na podnebne spremembe 
potrebno, vendar pa je vsakokratni odziv premajhen in prepozen za doseganje kakršnegakoli trajnejšega 
vpliva. Prepozno je, da bi se izognili izpostavljenosti silam, ki so povezane s podnebnimi spremembami. 

 
Katere so najpomembnejše vrednote? 
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V konceptualnem okviru integralnih svetov in modelu Integralne zelene Slovenije postavljamo vrednote v 
središče razvojnega modela. Kako se vrednote kažejo v treh scenarijih iz leta 2008?  

 

 

Brez idej 
Glavne vrednote so bogastvo in gospodarska rast za vsako ceno, prepričanje, da 
je najboljši model za doseganje zadovoljstva utelešen v tržnem kapitalizmu iz 
devetdesetih let prejšnjega stoletja in zgodnjih let 21. stoletja. Ni ločevanja med 
BDP in porabo energije. 

 

Zelena oaza 

Ljudje po tem scenariju nadvse cenijo svojo deželo ter lepoto okolja, kulture in 
individualno lepoto, ki jo ponuja. Glavni cilj je ohraniti  in izboljšati stanje v 
Sloveniji, kot je bilo leta 2008. Odgovornost do prihodnje generacije in splošna 
globalna odgovornost. 

 

Kameleon  
Vrednoti sta individualizem in pomanjkanje skupne odgovornosti. Ljudje zelo 
cenijo svoj življenjski slog; medtem ko so se nekateri pripravljeni in zmožni 
prilagoditi novim razmeram, je razširjeno mnenje, da se bo ob morebitnih 
okoljskih spremembah država lahko prilagodila in rešila.  

 

Ločevalne točke med scenariji 
 

Za preprost prikaz ukrepov blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na zelo splošni ravni nam 
je v pomoč grafični prikaz v nadaljevanju. Ta slika ponazarja temeljne ločevalne točke, ki vodijo v 
posamezne scenarije. Na primer:  
- S prvo ločevalno točko presojamo, ali so podnebne spremembe realnost, na katero se je treba 

odzvati. Scenarij Brez idej zahteva najmanj truda in organizacije, torej je to scenarij, ki ne priznava, 
da si podnebne spremembe zaslužijo poseben odziv. Pri preostalih dveh scenarijih (Kameleon in 
Zelena oaza) se podnebne spremembe obravnavajo kot pojav, ki zahteva odziv.  

- Druga ločevalna točka razlikuje med zadnjima dvema scenarijema in določa, ali sisteme bistveno 
spremenimo, da bi se lahko ukvarjali s podnebnimi spremembami. Kameleon se ne odziva s 
spremembo finančnega, gospodarskega, vzgojno-izobraževalnega, širšega družbenega in drugih 
sistemov, temveč s prilagajanjem. Na drugi strani pa po scenariju Zelena oaza delujemo na številnih 
ravneh zakonodajnega sistema, spreminjamo finančne, poslovne in druge sisteme in ponovno 
opredeljujemo, kaj v tem novem okolju pomenita sreča in zadovoljstvo.  
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Velja si zapomniti:  
Verjetnost, da se bo katerikoli od treh scenarijev dejansko uresničil, kot je opisano, je majhna, 
vendar je možno, da se bodo uresničili elementi iz vseh treh scenarijev. Ti scenariji so koristni za 
izziv obstoječim načinom razmišljanja. 

 
V prihodnjem prispevku bomo spoznali še en pomemben poskus, da se Slovenija, v skladu s scenarijem 
Zelena oaza, prebije med vodilne trajnostne države v svetu.  
 

Dr. Darja Piciga 
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67. Strategija prehoda v nizkoogljično družbo iz let 2011/12: neizkoriščena 
priložnost Slovenije 
 
V zadnjih dveh nadaljevanjih Integralne serije156 smo spoznali tri različne scenarije ali poti Slovenije v času 
podnebnih sprememb. Nastali so leta 2008 v okviru projekta157 z mednarodnim vodstvom in s sodelovanjem 
tako vladnih kot nevladnih strokovnjakov in deležnikov. Čeprav nastali pred desetimi leti, lahko še danes 
spodbudijo k razmisleku in dajejo navdih za trajnostne rešitve. Seveda pa bi bilo v skladu z metodologijo 
razvoja scenarijev smiselno, da se takratne zgodbe po tolikih letih preverijo in osvežijo. Projekt lahko štejemo 
za prvi celosten poskus, da bi Slovenija preko reševanja nekega okoljskega problema – to je podnebnih 
sprememb – oblikovala dolgoročno strategijo trajnostnega razvoja.  
 
Za drugi pomemben poskus v tej smeri, ki je deloma gradil na projektu scenarijev iz leta 2008, lahko štejemo 
pripravo Podnebne strategije ali Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050. Proces je 
vodila Služba vlade za podnebne spremembe (SVPS), ustanovljena leta 2009158, v njem pa sta nastala dva 
osnutka – prvi septembra 2011 in drugi - v veliki meri že usklajen z vrsto deležnikov - marca 2012. Nato je 
bila SVPS, tako kot tudi druge vladne službe, pod novo vlado ukinjena, proces priprave strategije se ni 
nadaljeval. Strategija je v marsičem aktualna še danes, takrat pa je Slovenija z njo takoj postala cenjena v 
mednarodnem merilu. Predstavlja tudi prvi poskus, da bi na nacionalni ravni uporabili konceptualni okvir 
integralnih svetov profesorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja. Več razlogov torej, da se 
seznanimo z njo.  
 
Proces oblikovanja podnebne strategije je vključeval izvedbo strokovnih študij, analiz o možnostih, stroških in 
koristih podnebnih ukrepov ter posvetovalni proces s širokim krogom deležnikom. Nedvoumno je pokazal, da 
ima Slovenija kot majhno, odprto, izvozno usmerjeno gospodarstvo z dokaj dobro izobrazbeno strukturo in 
ohranjenim naravnim okoljem relativno ugoden izhodiščni položaj za prehod v nizkoogljično družbo. 
Nizkoogljično159 družbo smo opredelili kot družba (ali gospodarstvo), katere emisije toplogrednih plinov so 
nižje od absorpcijske sposobnosti globalnega ekosistema, in hkrati temelji na načelih trajnostnega razvoja.  

                                                           
156

 65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje.    
157

 Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035: Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb – poročilo, objavljeno na 
povezavi: http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf. 
158

 Proces je podrobno predstavljen na arhivski spletni strani nekdanje SVPS: 
http://www.arhiv.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/index.html. Tudi 
v tem procesu je avtorica sodelovala, takrat kot del jedrnega tima pod vodstvom direktorja SVPS Jerneja Stritiha.  
159

 Ogljik v tem izrazu predstavlja emisije vseh toplogrednih plinov. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2065.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2065.%20nadaljevanje.pdf
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/49seja_Dremelj.pdf
http://www.arhiv.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/index.html
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Vizija nizkoogljične družbe za Slovenijo leta 2050, ki smo jo zapisali v osnutek podnebne strategije, je 
vzajemno povezana in vključujoča nizkoogljična družba z odličnim gospodarstvom ter kakovostjo življenja, 
prostora in naravnega okolja. Preko zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv, trajnostne rabe naravnih virov 
in zelene rasti naj bi podnebna strategija prispevala h konkurenčnosti gospodarstva in visoki kakovosti 
življenja, prispevala pa bi tudi k aktivni vlogi Slovenije v mednarodni skupnosti pri skupnem boju proti 
podnebnim spremembam.  
 
Strategija je določala splošni cilj države, da v sodelovanju z drugimi državami in ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja prispeva k zaustavitvi globalnega segrevanja pri dvigu povprečne globalne temperature 
pod 2°C glede na predindustrijsko dobo. Ključna dolgoročna cilja za Slovenijo v osnutku strategije sta bila:  

 Znižati nacionalne emisije toplogrednih plinov na manj kot 4 milijone ton ekvivalenta ogljikovega 
dioksida letno do leta 2050 (znižanje za 80% glede na sedanje emisije), kar ustreza dvema tonama 
CO2 ekv. na prebivalca letno oz. pomeni t.i. ogljično nevtralnost.  

 Z namenom preprečevanja negativnih posledic podnebnih sprememb in zmanjševanja tveganj s 
prilagajanjem na podnebne spremembe zagotoviti, da se ranljivost Slovenije na učinke podnebnih 
sprememb ne zviša nad sedanjo raven. 

 
Osnutek strategije je določal dolgoročne usmeritve in okvir za boj proti podnebnim spremembam, s tem da 
je opredeljeval pot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bi omogočila prehod v nizkoogljično 
družbo. Predvideni mejniki na tej poti znižanja emisij (Slika 1) v primerjavi z izhodiščnimi emisijami leta 1986, 
brez upoštevanja ponorov in prožnih mehanizmov, so bili: 10% leta 2020 (s Podnebno energetskim paketom 
EU je bilo za Slovenijo predvideno znižanje za približno 6%), 22% leta 2030 in 50% do leta 2040. Strateški 
pristop (Preglednica 1) se je osredotočal na zniževanje emisij preko zelene rasti (s poudarki na zelenih davkih, 
javnih izdatkih ter zeleni davčni reformi), na prilagajanje (ki je vključevalo izboljšanje predvidevanj in ocene 
ranljivosti, integracijo ciljev prilagajanja v sektorske politike ter financiranje ukrepov) in podporne 
horizontalne strategije, ki naj bi omogočale pripravo in izvajanje ostalih ukrepov. Te strategije so bile: 
inovacije in izobraževanje, lokalna in regionalna pobuda, ozaveščanje in komunikacija, aktivna vloga v 
mednarodni skupnosti.  

 
Slika 1: Predvidena pot znižanja emisij do l. 2050 po sektorjih 
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Zniževanje emisij toplogrednih 
plinov preko zelene rasti  

Zelena rast 

Zeleni davki   

Javni izdatki 

Zelena davčna reforma 

Prilagajanje na spremenjeno 
podnebje  

Izboljšanje predvidevanj in ocene 
ranljivosti  

Integracija ciljev prilagajanja v 
sektorske politike 

Financiranje ukrepov 

Horizontalne strategije  

Inovacije in izobraževanje 

Lokalna in regionalna pobuda 

Ozaveščanje in komunikacija 

Aktivna vloga v mednarodni skupnosti 

 
Preglednica 1: Strateški pristop podnebne strategije 

 
Za posamezna področja je strategija določala cilje in usmeritve, ki so imeli oporo v pregledu izhodiščnega 
položaja in ključnih dokumentov s posameznega področja ter v prispevkih udeležencev na sektorskih 
delavnicah. Ta področja so bila: energetika, promet, uvajanje nizkoogljičnih tehnologij (NOT), storitve, 
kmetijstvo, odpadki, prostor, gozdovi, biodiverziteta, krajina, vode, zdravje in naravne nesreče.  
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Preglednica 2: Cilji in usmeritve po sektorjih.  
Velikost puščice nakazuje pomembnost cilja za posamezen sektor in s tem usmeritve za ukrepanje.   

 
V področnih ciljih in usmeritvah so bile upoštevane do tedaj identificirane priložnosti Slovenije v okviru 
zelene rasti. Kot lahko ugotovimo, je v zadnjih letih razvoj na teh področjih pospešeno potekal:  

– Energetska učinkovitost od intelektualnih storitev do opreme, izolacije in gradnje energetsko 
učinkovitih stavb. 

– Obnovljivi viri energije od izdelave in vgradnje naprav (hidro in sončne elektrarne, biomasa, 
geotermalna energija) do upravljanja z njimi in vzdrževanja. 

– Gradbeništvo s prenovami in energetskimi sanacijami stavb, obnovo in gradnjo železnic, obnovo 
cestnega omrežja s cilji energetske učinkovitosti in spodbujanja javnega prometa. 

– Kovinska, elektronska in elektro industrija z nizkoogljičnimi proizvodi od komponent za električna 
vozila do pametnih energetskih omrežij. 

– Kmetijstvo in gozdarstvo z vzpostavitvijo oskrbnih mrež s sonaravno pridelano hrano in energetskim 
lesom. S tem povezane zdravstveno-zdraviliška, rekreativna in gostinsko-turistična dejavnost, ki 
gradijo tudi na naravni in kulturni dediščini Slovenije. 

– Lokalne skupnosti z zagotavljanjem lokalnih storitev (med drugim vrtci, šole, oskrba starejših…), ki 
zmanjšujejo povpraševanje po prevozu. 

 
Kot smo ugotavljali pred več kot šestimi v osnutku podnebne strategije, ima glede na obstoječe znanje, 
gospodarsko strukturo in izkušnje Slovenija pri teh nizkoogljičnih tehnologijah oz. verigah dodane vrednosti 
največje priložnosti. Ukrepi blaženja podnebnih sprememb in prilagajanje nanje lahko, poleg izpolnitve 
mednarodnih in EU zavez, v obdobju izhoda iz finančno-ekonomske krize pomembno prispevajo k 
inovativnosti, mednarodni konkurenčnosti, gospodarski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest ter s tem k 
implementaciji Strategije za rast in delovna mesta EU 2020 v Republiki Sloveniji.  
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Strinjali smo se, da je dolgoročne cilje znižanja emisij in podnebne varnosti možno doseči samo z uvedbo 
novih tehnologij, netehnoloških sprememb in inovacij ali družbenih in podjetniških inovacij (kot so 
institucionalne, infrastrukturne in inovacije življenjskega sloga), zato je strategija predpostavljala pospešen 
proces inoviranja in uvajanja novih tehnologij in pristopov v prakso. K zagotavljanju kadrovskih potencialov 
za zeleno rast naj bi prispevalo usposabljanje in izobraževanje za zelene delovne naloge, delovna mesta in 
poklice, v okviru širšega koncepta vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Izvedba ukrepov na zgoraj 
navedenih področjih v veliki meri temelji na domačem znanju, s čimer se ustvarja nova delovna mesta z 
visoko dodano vrednostjo (v razvoju in vodenju procesov, kjer se zahteva visoko izobraženi kader), pa tudi 
srednje zahtevna delovna mesta v gradbeništvu, javnem prevozu, obrti in storitvah. Poleg spodbud za razvoj 
nizkoogljičnih tehnologij je torej v srednjeročnem obdobju nujno zagotoviti pogoje za uvajanje tehnologij, ki 
so že komercialno dostopne na trgu – kar vključuje zagotavljanje ustrezno usposobljenih kadrov. Prav tako je 
v prihodnje nujno sistematično spremljati razvoj nizkoogljičnih tehnologij na svetovni ravni, s ciljem, da se 
lahko pravočasno zagotovi pogoje za njihovo uvajanje. 
 
Dobro in participativno načrtovanje ukrepov na lokalni ravni omogoča integracijo različnih sektorskih ciljev in 
daje multifunkcionalne rezultate. Aktivnosti ozaveščanja in komuniciranja naj bi spodbudile prehod od 
prepoznanja podnebnih sprememb kot enega ključnih globalnih izzivov k zavestni odločitvi deležnikov in 
širše javnosti za načrtovanje in izvajanje ukrepov zmanjševanja emisij in prilagajanja na podnebne 
spremembe. Sodelovanje z državami v razvoju naj bi imelo pozitivne razvojne in politične učinke tako za 
partnerske države kot za Slovenijo in slovenska podjetja. 

 
Ključni izziv strategije je bil torej doseči čim manjše ekonomske, socialne in okoljske stroške in čim večje 
družbene koristi na prehodu v nizkoogljično družbo. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje 
na podnebne spremembe terjata izrazite strukturne spremembe v gospodarstvu in širši družbi. Ugotavljali 
smo, da je s premišljeno kombinacijo že takrat poznanih in deloma izvajanih ukrepov možno na temelju 
dotedanjih dosežkov (kot so primeri dobrih praks), številnih prednosti in priložnosti, ki jih imamo v Sloveniji, 
podnebne spremembe obravnavati kot pomembno razvojno priložnost. Usmeritve, predlagane v osnutku 
strategije, so izkoriščale sinergijske učinke: po možnosti s posameznimi ukrepi hkrati dosegati več ciljev na 
področju zniževanja emisij, prilagajanja na podnebne spremembe in reševanja drugih okoljskih problemov, 
zagotavljanja kakovosti življenja in krepitve konkurenčnosti. To večnamenskost izraža pojem »prehoda v 
nizkoogljično družbo«. 
 
Strateški pristop in predlagane rešitve iz osnutka podnebne strategije so brez dvoma še danes aktualni. V 
prihodnjem prispevku pa si bomo ogledali integralni model te strategije.  
 

Dr. Darja Piciga 
 
 
 
 

ŠTIRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 68. nadaljevanje               6. 6. 2018 

 
68. Integralni značaj nizkoogljične strategije iz let 2011/12 
 
V letih 2010 – 2012 se je v strateških razmislekih o prihodnosti Slovenije160, ki jih je vodila takratna vladna 
služba za podnebne spremembe (SVPS), začelo oblikovati spoznanje o odličnih potencialih naše dežele za 

                                                           
160

 V okviru daljšega procesa priprave strategije za prehod v nizkoogljično družbo ali podnebne strategije do leta 2050, 
ki je podrobno predstavljen na arhivski spletni strani nekdanje SVPS: 
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trajnostni razvoj, ki z odgovornim odnosom do okolja, skupnosti in celotne družbe vodi tudi do gospodarske 
konkurenčnosti in visoke kakovosti življenja za vse. Že takrat smo lahko tudi pokazali na dobre prakse - 
skupnosti, podjetja in druge organizacije, ki so tak razvoj že uresničevali. To pomeni, da so z odgovornostjo 
do narave in do soljudi uspeli doma in po svetu, nekateri so se prebili v sam svetovni vrh na svojem področju.  
 
Slovenija se je leta 2011 uvrščala med prve države, ki so zasnovale celovito strategijo za prehod v 
nizkoogljično družbo161. In je prva država, v kateri smo začeli integralni pristop izhodiščno uporabljati na 
področju oblikovanja razvojne politike. S temi prizadevanji smo nadaljevali, obogatili smo jih z analizami 
dobrih praks integralnega zelenega razvoja, tako da smo lahko rezultate našega dela predstavili v knjigi 
Integral Green Slovenia, ki je pri priznani založbi Routledge izšla junija 2016. In kako se je ta integralna pot 
pravzaprav začela? 
 
Ob izidu knjige je Bojan Sinič, urednik tednika Panorama iz 
Slovenske Bistrice, v intervjuju tedna avtorici zastavil tudi 
vprašanje: Kako ste se »našli«? - Švicar prof. Alexander Schieffer 
in Britanec prof. Ronnie Lessem, po rodu iz Zimbabveja, ter 
Slovenka dr. Darja Piciga – souredniki knjige Integral Green 
Slovenia. 
 
»Lahko bi rekli, da smo se našli po naključju, če naključja sploh 
obstajajo. Najprej sem ob obisku Ženeve na začetku leta 2011 
naletela na njune knjige, nato sem jima pisala, da bi izvedela za 
ceno knjige, ki sem jo želela kupiti, in začeli smo se pogovarjati po 
e-pošti. Poleti istega leta smo se srečali na mednarodni 
konferenci162 v slikovitem kraju Caux nad Ženevskim jezerom v 
Švici. Imela sem priložnost poslušati njuno predavanje in v 
razgovoru smo začeli razmišljati, kako bi integralni pristop prinesli 
v Slovenijo. Začelo se je sodelovanje, ki traja še danes – tako da 
smo knjigo Integral Green Slovenia prejšnji teden (7. julija) kot 
poseben dosežek predstavili na letošnji TIGE konferenci v Cauxu.«  

 
(Dr. Darja Piciga, Tednik Panorama, 14. julij 2016) 

 
 

Slika desno: Naslovnica brošure o TIGE konferenci 
 avgusta 2011 

 

 
In to sodelovanje se je pričelo prav v okviru priprave nizkoogljične ali podnebne strategije. Pravzaprav je bila 
strategija že v osnovi (v skladu s konceptom vodje priprave strategije, g. Jerneja Stritiha, direktorja kasneje 
ukinjene Službe Vlade RS za podnebne spremembe) zamišljena tako, da je spodbujala sinergije in 
medsektorsko povezovanje, upoštevala kulturno in naravno dediščino, vključevala vse tri razsežnosti 
trajnostnega razvoja, itn. Podnebne spremembe so izhodišče, eden od perečih globalnih in tudi nacionalnih 
problemov, za katerega reševanje smo, ob upoštevanju številnih drugih izzivov, zgradili strateški dokument, 
ki obravnava cilje vseh treh klasičnih stebrov – okoljskega, gospodarskega in socialnega – trajnostnega 
razvoja. 
 

                                                                                                                                                                                                   
http://www.arhiv.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/index.html. 
Avtorica je v tem procesu sodelovala kot del ožjega tima SVPS.  
161

 Na kratko smo jo predstavili v 67. nadaljevanju  Integralne serije.  
162

 Konferenca o zaupanju in integriteti v globalni ekonomiji  - TIGE (Trust and Integrity in the Global Economy).  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.arhiv.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/index.html
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2067.%20nadaljevanje.pdf
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Prispevki v sektorskih delavnicah s širokim krogom deležnikov so predstavljali osnovo za skupno analizo 
prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in tveganj (t.i. SWOT analiza) in za celovito vizijo Slovenije kot 
nizkoogljične družbe v letu 2050. V procesu oblikovanja skupne SWOT analize in vizije je bila posebna 
pozornost namenjena temu, da se vključi vse štiri svetove in center, pri tem sta sodelovala tudi avtorja 
integralnega pristopa Lessem in Schieffer. Vizija je bila zapisana na poldrugi strani, na kratko smo jo povzeli 
kot: Slovenija je leta 2050 vzajemno povezana in vključujoča nizkoogljična družba z odličnim gospodarstvom 
ter kakovostjo življenja, prostora in naravnega okolja. Po integralnih štirih svetovih in centru se elementi 
SWOT analize in vizije lahko razvrstijo takole:  
 
MORALNO JEDRO: 
Načelno sprejemanje vrednot trajnostnega razvoja, visoka ozaveščenost prebivalcev o podnebnih 
spremembah in stopnja motivacije za ukrepanje v skupno dobro. 
Slovenija je leta 2050 družba z razvitim sistemom vrednot ter celovito ozaveščenimi posamezniki in 
organizacijami. 
 
NARAVA IN SKUPNOST: 
Zdravi in biotsko pestri ekosistemi se prilagajajo podnebnim spremembam preko naravnih procesov in 
sonaravnega upravljanja. Ohranjena narava, vključno s količino in kakovostjo vode, sonaravnimi gozdovi ter 
biotsko pestrostjo, zagotavlja ekosistemske storitve. 
Slovenija je leta 2050 družba blaginje in dežela enakih možnosti z visoko stopnjo socialne kohezivnosti, 
posamezniki in organizacije so povezani z družbenim okoljem. 
 

 
 

Slika: Integralni značaj nizkoogljične strategije, kot smo ga zasnovali leta 2011 
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KULTURA IN DUHOVNOST: 
Gradimo na dragoceni kulturni dediščini in bogati raznolikosti kulturnih vplivov. Vzpostavljene so oskrbne 
mreže s sonaravno pridelano hrano in lesnimi gorivi; povezane zdravstveno-zdraviliška, rekreativna in 
gostinsko-turistična dejavnost gradijo tudi na naravni in kulturni dediščini Slovenije. 
Izboljšana izobrazbena struktura omogoča krepitev civilne družbe z močnim socialnim kapitalom. Slovenija se 
dejavno vključuje v mednarodne napore za trajnostni razvoj tako s pomočjo drugim državam kot s sistemom 
sprejemanja podnebnih beguncev. 
 
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA: 
Slovenijo leta 2050 odlikuje visoka stopnja izobraženosti prebivalstva, to je, poseduje visok intelektualni 
kapital. 
Razvojni preboj je do leta 2050 dosežen z inovacijami in investicijami v trajnostne tehnološke in ne-
tehnološke rešitve. 
 
FINANCE IN PODJETNIŠTVO: 
V Sloveniji obstaja vrsta sektorjev in tehnologij, ki so se že ali pa bi se še lahko vključili v zeleno rast; v 
prihodnjih desetletjih bo močno podprta strategija »ozelenitve« vseh sektorjev. 
Slovenija je leta 2050 privlačna za investicije in življenje in je vodilni razvijalec nekaterih izbranih 
nizkoogljičnih tehnologij. 
 
Nadaljnji razvoj nizkoogljične strategije pod okriljem integralnega pristopa bi uveljavil Slovenijo kot model v 
procesu vzpostavljanja bolj prožnega globalnega ekonomskega sistema, s priznavanjem intrinzične veljave 
kulturni različnosti in ponovnim odkritjem moralnega in duhovnega jedra, od katerega so bila naša 
gospodarstva ločena. S timom, usposobljenim za integralno prenovo gospodarstva in družbe, bi tako v 
nadaljnjem procesu oblikovanja in izvajanja nizkoogljične strategije (z operativnimi programi) vzpostavili in 
podprli štiri raziskovalno-razvojne poti, to je relacijsko pot in poti prebujenja, razuma in realizacije. Ta 
transformativni proces bi zahteval postopno vključevanje vseh ključnih akterjev v družbi. Vendar po ukinitvi 
Službe vlade za podnebne spremembe z marcem 2012 realne možnosti za tak pristop ni bilo več.  
 
Čeprav Slovenije ni med vodilnimi državami pri prehodu v zeleno in nizkoogljično gospodarstvo, se 
usmeritve, predlagane pred več kot šestimi leti, počasi vseeno uveljavljajo - tudi pod vplivom trajnostnih 
politik EU. O tem pa več v naslednjem prispevku.  

Dr. Darja Piciga 
 
 
 

 
 

ŠTIRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 69. nadaljevanje              7. 6. 2018 

 
69. Več strateških pobud za trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo v Sloveniji 
 
V dobrih desetih letih je v Sloveniji nastalo več vizij in strateških zamisli nadaljnje razvojne poti, ki upoštevajo 
načela trajnostnega razvoja in vključujejo tudi elemente integralnega razvoja. Dve taki pobudi, ki 
predstavljata odziv na podnebne spremembe in sta v marsičem uporabni še danes (scenariji-zgodbe do leta 
2035, podnebna strategija do 2050 oz. 60) smo v zadnjih štirih nadaljevanjih Integralne serije že spoznali, 
tokrat ju predstavljamo z nekaterimi drugimi pobudami po kronološkem redu:  
 

 Prvi tak strateški program lahko najdemo že leta 2007, žal le kot alternativo vladni Resoluciji o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023. Plan B za Slovenijo, Pobuda za trajnostni razvoj, 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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1.0163 (Jernej Stritih in soavtorji) je z vizijo, da Slovenija postane država blaginje in kakovostnega življenja 
v dejavnem sožitju z naravo, kot ključne prednostne naloge navedel: prehod na družbo z nizkimi izpusti 
toplogrednih plinov (torej nizkoogljično družbo), prilagajanje na podnebne spremembe in podeželje kot 
konkurenčno prednost Slovenije. Med predlaganimi osrednjimi projekti najdemo teme, ki so še danes 
»železni repertoar« ukrepov za prehod v NOD. Prvi Plan B je poudarjal tudi celostni pristop, sodelovanje 
in horizontalne ukrepe politike.  
 

 Projekt Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035. Trendi in priložnosti v času podnebnih sprememb164 je 
bil zamišljen kot prva faza (iskanje vizije) v oblikovanju nove razvojne strategije ter kot začetek procesa 
preoblikovanja Slovenije v nizkoogljično družbo. Potekal je leta 2008 v okviru Službe Vlade za razvoj in s 
pomočjo Scenario Development (mednarodna agencija za scenarije), v njem je sodelovalo preko 60 
strokovnjakov z različnih področij in sektorjev. Ključni del projekta predstavljajo trije razvojni scenariji do 
leta 2035  ter ugotovitev, da so najboljši možni rezultati doseženi z zgodnjimi ukrepi, katerih gonilo so 
tehnološke spremembe (pomembne so torej raziskave in razvoj – OVE, URE, nove rešitve na različnih 
področjih), in s spremembami stališč in vrednot (scenarij Zelena oaza).  

 

 CRP SINODA – Ciljni raziskovalni projekt Slovenija, nizkoogljična družba165 je izhajal iz zahteve po 
preudarni strateški študiji z analizo, 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. Del 
strateškega planiranja, ki se nanaša na orodja in tehnologije za zmanjšanje negotovosti prihodnosti, je 
celovito scenarijsko planiranje. Za dolgoročno kvantitativno scenarijsko analizo trendov širokega nabora 
indikatorjev se je v projektu za najprimernejši pristop izkazalo kombiniranje modela sistemske dinamike 
International Futures (IFs), splošnega ravnotežnega modela GEM E3 in Referenčnega energetsko-
ekološkega sistema MESAP/REES SLO (za sektor energetike). Analiza stanja, kje smo in kam gremo s 
preživelim načinom delovanja, je jasno vodila do zaključka, da na dosedanji način ne bomo dosegli cilja 
kvalitetnega razvoja in nizkooglične družbe. Potrebne so radikalne spremembe mišljenja in delovanja na 
mnogih povezanih področjih.  

 

 Rezultati CRP-a SINODA so bili uporabljeni kot pomembna strokovna podlaga za oba osnutka dolgoročne 
strategije za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo166 (podnebne strategije). Druge strokovne podlage 
so bile analitske podlage in osnutek Nacionalnega energetskega programa (NEP) do leta 2030, predlogi 
nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo (2007), izsledki projekta Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035 
(Služba Vlade RS za razvoj, 2008) in še druge strokovne študije ter projekti nevladnih organizacij. 
Strategijo je vlada služba za podnebne spremembe oblikovala tudi v sodelovanju in dialogu s strokovnjaki 
in predstavniki civilne družbe, gospodarstva, lokalnih skupnosti in javne uprave, in sicer na podlagi 11 
delavnic za pripravo strategije v letu 2011 s preko 250 strokovnjaki, upoštevala pa je tudi zaključke več 
drugih razprav. Namen prehoda v nizkoogljično družbo je znižanje emisij preko nove kakovosti 
gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja. Koncept nizkoogljične družbe zahteva premislek in 
ponovno integracijo vseh vidikov življenja in gospodarstva okoli tehnologij in pristopov, ki povzročajo 
malo emisij TGP zaradi učinkovite rabe energije in snovi, njihovega pridobivanja iz obnovljivih virov, 
ponovne uporabe, recikliranja in odstranjevanja odpadkov z minimalnimi emisijami, učinkovite rabe 
naravnih virov ter trajnostne proizvodnje in potrošnje. Zaradi celovitega pristopa prehod v nizkoogljično 
družbo predstavlja stroškovno najučinkovitejšo možnost za zaustavitev globalnega segrevanja ob 
hkratnem doseganju drugih razvojnih ciljev človeštva.  
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https://www.umanotera.org/upload/files/Plan%20B/Plan%20B%20za%20Slovenijo_CELOTEN_DOKUMENT_verzija_24_
april_2007.pdf.  
164

 Na kratko predstavljen v: 65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje.  
165

 Ciljni raziskovalni program »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013«. Raziskovalni projekt »Slovenija – nizkoogljičn 
družba«. Trajanje projekta: 01.09.2008 – 30.08.2011. Vodja projekta: Dr. Stanko Hočevar, Kemijski inštitut.  
166

 67. nadaljevanje, 68. nadaljevanje.   

https://www.umanotera.org/upload/files/Plan%20B/Plan%20B%20za%20Slovenijo_CELOTEN_DOKUMENT_verzija_24_april_2007.pdf
https://www.umanotera.org/upload/files/Plan%20B/Plan%20B%20za%20Slovenijo_CELOTEN_DOKUMENT_verzija_24_april_2007.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-%2067.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2068.%20nadaljevanje.pdf
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 V začetku decembra 2012 se je pod vodstvom službe, pristojne za razvoj, pričela priprava nove razvojne 
strategije Slovenije za obdobje 2014 – 2020. Predvideno je bilo, da bi ta dokument določil smer razvoja 
naše države do leta 2020 in bil tudi ključna podlaga za namensko porabo več milijard evrov iz evropskih 
skladov. Z zavedanjem, da bodo to v prihajajočih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva, in 
da mora strategija odgovoriti na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij, je civilna 
družba (imenovala se je Tretji člen) v Sloveniji pripravila poziv Vladi RS za zeleni razvojni preboj167. 
Strokovne podlage za ta poziv je prispevalo poročilo Za zeleni razvojni preboj, Plan B 4.0: Prispevek za 
strategijo razvoja Slovenije 2014-2020168. Pri pozivu za zeleni razvojni preboj ni šlo za ideje, ki bi 
vzniknile v nekaj mesecih. Izhajal je iz strokovnih študij, pobud in strateških gradiv, ki so nastajali več let. 
Nekaj teh podlag smo že predstavili. Tako ni dvoma o prednostih in priložnostih, ki jih ima Slovenija na 
vseh sedmih predlaganih programih: 

1. Prehranska samooskrba s poudarkom na ekološki pridelavi 
2. Vrednostna veriga predelave lesa 
3. Energetska prenova zgradb 
4. Prehod na obnovljive vire energije 
5. Posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza 
6. Učinkovita raba naravnih virov 
7. Zeleni turizem  

Poročilo je ugotavljalo, da bi v nekaj letih lahko več kot 50.000 brezposelnih našlo delo pri prehranski 
samooskrbi (s poudarkom na ekološki pridelavi), vrednostni verigi predelave lesa, energetski prenovi 
zgradb, prehodu na obnovljive vire energije, posodobitvi železniškega omrežja in javnega prevoza, 
učinkoviti rabi naravnih virov, zelenem turizmu. To so področja zelenega gospodarstva, za katera imamo v 
Sloveniji še posebne danosti. Kot so predlagatelji sami ugotavljali, bi bili za učinkovito izpeljavo vseh 
predlaganih programov potrebni tudi horizontalni, podporni programi, kot so izobraževanje in 
usposabljanje, raziskovanje in inoviranje, zelena davčna reforma in drugi.  

 
Poziv za zeleni razvojni preboj z 10.358 podpisi posameznikov in seznamom 195 organizacij, podjetij, občin, 
združenj in agencij, ki so se pozivu pridružile, je bil konec april 2013 predan premierki Alenki Bratušek. 
Posebnega odziva na to pobudo ni bilo zaznati. Pa tudi Alenka Bratušek ni bila več dolgo premierka.  
 
Zaradi menjav vlad se je tudi proces priprave nove razvojne strategije za Slovenijo pričel večkrat. Decembra 
2017 je vlada končno sprejela Strategijo razvoja Slovenije, in sicer do leta 2030 (SRS 2030). O tem 
dokumentu bomo z integralne perspektive spregovorili prihodnjič. Za zaključek današnjega prispevka pa 
prisluhnimo mednarodnemu okoljskemu in razvojnemu strokovnjaku Jerneju Stritihu, ki je imel pomembno 
vlogo pri več pobudah nevladnega sektorja - kako ocenjuje dosedanjo »podnebno pot Slovenije« v luči 
podnebne strategije iz leta 2012, katere pripravo je vodil?  

Dr. Darja Piciga  
 
V času obstoja Službe Vlade za podnebne spremembe v letih 2009 do 2012 je bil pripravljen predlog Strategije 
prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, ki pa ga Vlada navsezadnje ni sprejela. Predlog strategije je 
vseboval znižanje emisij toplogrednih plinov za 80% do leta 2060, kar je skladno z dolgoročnimi cilji EU. Pri 
pripravi strategije sta bili z različnimi modeli in metodami opravljeni dve analizi učinka zniževanja emisij na 
gospodarsko rast, ki sta obe kazali, da je scenarij z ukrepi zniževanja emisij gospodarsko ugodnejši od 
scenarija brez ukrepov. Sedaj je znano gibanje dejanskih emisij še za pet let naprej od časa priprave 
strategije. Podatki kažejo, da so se v tem času emisije zniževale bistveno bolj kot je predvideval scenarij 
zniževanja predloga Strategije, kaj šele scenarij brez ukrepov (spodnja slika). Hkrati pa je v tem času bruto 

                                                           
167

 https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/zeleni-razvojni-preboj/.  
168

 Beltran, N. (ur.), 2012. Za zeleni razvojni preboj. Plan B za Slovenijo 4.0: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 
2014- 2020. Umanotera, nov 2012. Dostopno prek: http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-
preboj.pdf.  

https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/zeleni-razvojni-preboj/
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-preboj.pdf
http://www.planbzaslovenijo.si/upload/SRS/plan-b-zeleni-razvojni-preboj.pdf
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domači proizvod vse hitreje naraščal. Emisije so se v letu 2016 sicer spet dvignile, vendar ne nad 
predvidevanja strategije. Dolgoročno je zmanjševanje emisij največje pri ogrevanju gospodinjstev, kjer so se 
emisije od leta 2000 prepolovile zaradi izboljšanja energetske učinkovitosti in prehoda na obnovljive vire 
(drva). Kratkoročna nihanja pa so predvsem povezana s prometom, ceno nafte in višino trošarine na goriva, ki 
jo določa Vlada. Dogajanje zadnjih pet let dokazuje, da podnebni ukrepi ne predstavljajo ovire za gospodarski 
napredek, temveč ga kvečjemu spodbujajo. Vlada pa lahko z zeleno davčno reformo, se pravi dvigom trošarin 
na goriva od zniževanju obremenitve dela, lahko bistveno pospeši zniževanje emisij iz prometa. Sploh če 
hkrati pospeši vlaganje v javni prevoz, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. 
 

 
 

Slika: Gibanje emisij TGP za Slovenijo (sivo polje), predlog nizkoogljične strategije iz 2012 in scenarij brez 
ukrepov (BAU) (oranžna črta). Rumeni stolpci kažejo vrednosti BDP po posameznih letih 

 
Jernej Stritih 

 
 
 
 

ŠTIRINAJSTI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 70. nadaljevanje              8. 6. 2018 

 
70. Konceptualni okvir integralnih svetov in Strategija razvoja Slovenije 2030 
 
V zadnjem prispevku169 smo predstavili izbor celovitejših poskusov za  uveljavitev trajnostnih načel pri 
načrtovanju prihodnjega razvoja Slovenije. Integralni konceptualni okvir, s katerim se odzivamo na 
naraščajočo kompleksnost sodobnega sveta, nam omogoča, da predloge strategij in širših programov 
smiselno preoblikujemo in dopolnimo z nujnimi novimi elementi. Na tak način smo predstavniki Državljanske 
pobude za Integralno zeleno Slovenijo sodelovali v procesu priprave Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 
(SRS 2030)170. V zadnji fazi (javna obravnava jeseni 2017) smo posredovali zgoščene pripombe na zadnji 
osnutek, z zavedanjem, da jih nekdo, ki se ni poglobil v konceptualni okvir integralnih svetov in integralne 
ekonomije, težko uporabi. Pripombe so gradile na spoznanjih, ki smo jih s številnimi praktičnimi primeri 

                                                           
169

 69. nadaljevanje: Več strateških pobud za trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo v Sloveniji.  
170

 Proces in končni rezultat (sprejeta strategija) sta predstavljena na 
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2069.%20nadaljevanje.pdf
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/
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predstavili v dosedanjih 69 nadaljevanjih in jih bomo pojasnjevali in ilustrirali do konca Integralne serije. Ker 
je »severnemu« pristopu konceptualni razmislek še posebej blizu in ker smo se v zadnjih nadaljevanjih 
posvetili strateških pobudam za trajnostni razvoj, objavljamo naše predloge za SRS 2030 že sedaj. Vmes je za 
boljše razumevanje nekaj pojasnil, ki so napisana v zeleni barvi.  
 

PREDLOGI DRŽAVLJANSKE POBUDE ZA INTEGRALNO ZELENO SLOVENIJO 
K OSNUTKU STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE V JAVNI RAZPRAVI. 

Posredovala dr. Darja Piciga. November 2017. 
 

SPLOŠNE PRIPOMBE IN RAZLAGE 
 
Pri Državljanski pobudi za Integralno zeleno Slovenijo izhajamo iz konceptualnega okvira »integralnih svetov« 
(Lessem, Schieffer), ki smo ga aplicirali v kontekstu ekoinovacijskega sistema EU, in na katerega smo nosilce 
priprave Strategije razvoja Slovenije že opozarjali. Predstavljen je v dveh ključnih virih:  
 

 Knjiga: Piciga, Darja, Schieffer, Alexander, and Lessem, Ronnie. Integral Green Slovenia: Towards Social, 
Knowledge- and Value-Based Economy and Society at the Heart of Europe. Oxon: Routledge, 2016.  

 

 Referat:  Piciga, Darja, in cooperation with Schieffer, Alexander, and Lessem, Ronnie. Integral Green Economy 
for a Sustainable Future in the Context of the EU Policies: The Case of the Integral Green Slovenia. Paper for 
the Symposium on the New Paradigm in Politics & Economy, The Laszlo Institute of New Paradigm Research, 
Bagni di Lucca, Italy, 23rd-24th May 2017. Dostopen prek: http://www.laszloinstitute.com/wp-
content/uploads/2016/09/DPiciga_Laszlo-Institute-New-Paradigm-in-Economy-Politics_May-2017_for-
publication.pdf 

 
Aktualni osnutek SRS vključuje nekaj pomembnih elementov integralnega zelenega modela, pri dveh ciljih pa 
predlagamo še nujne dopolnitve. Ker pa SRS ni zasnovana in strukturirana v skladu z integralnim 
konceptualnim okvirom, se v tej fazi predvsem zavzemamo, da se tak konceptualni okvir uporabi pri njeni 
operacionalizaciji in implementaciji. Zato predlagamo kratko dopolnitev v 4. poglavju. V nadaljevanju 
podajamo utemeljitev za ta in tudi za ostale predloge, ki se lahko uporabi v nadaljevanju procesa.  
 
V osnovnem modelu strategije z osrednjim ciljem, strateškimi usmeritvami in 12 cilji so opazna inherentna 
protislovja med posameznimi elementi, ki lahko vodijo do zapostavljanja določenih ciljev (kot so okoljski) »v 
korist« drugih (npr. gospodarska produktivnost). Integralen konceptualni okvir bi lahko prispeval k 
vzpostavitvi in ohranitvi dinamičnega ravnotežja med ključnimi dimenzijami in elementi strategije. Uporaba 
integralnega konceptualnega okvira, ki podpira trajnostno razvojno pot, je toliko bolj nujna zaradi slabih 
obetov za prihodnost – kot so podnebne spremembe na okoljskem področju, na drugih pa oboroženi 
konflikti in terorizem, migracije, ekonomski pretresi … Agenda 2030 kot globalni odgovor na te izzive je sama 
po sebi izredno razčlenjena (17 splošnih in 169 konkretnih ciljev) in tudi zato izjemno zahtevna za 
implementacijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stran 213-1 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
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Slika 1 iz SRS 2030: Osrednji cilj in strateške usmeritve 

 
Z znanjem, ki je ločeno po posameznih disciplinah in sektorjih, si ne moremo kaj dosti pomagati, ko se 
srečujemo s perečimi izzivi, to je z množico med seboj prepletenih izzivov sodobnega in še bolj prihodnjega 
sveta. Z izzivi se srečujemo hkrati na globalni, evropski, nacionalni in drugih ravneh. Zato bomo dolgoročno 
najbolj učinkoviti, če iščemo pristope in konceptualne okvire, ki so uspešni na vseh ravneh in povezujejo vsa 
relevantna področja in stroke.  
 
Torej sledimo modrim besedam Kurta Lewin, »očeta socialne psihologije«: »Nič ni tako praktično kot dobra 
teorija.«  
 
V preteklih stoletjih in desetletjih (npr. Jürgen Habermas), danes pa še v večjem obsegu (npr. Ken Wilber), so 
se in se porajajo integralne teorije, govorimo lahko celo o »Integralni dobi«. Zanjo je značilna nova 
evolucijska raven človekove zavesti, ki omogoča človeštvu, da presega fragmentirane, izolirane perspektive 
in jih povezuje v eno integrativno, s tem da vključuje vse predhodne ravni.  
 
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. Osnovni model je ilustriran s spodnjo 
sliko, predstavljen pa v citiranih virih.  
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Slika: Osnovni model integralnih svetov, ki smo ga vpeljali v 16. nadaljevanju Integralne serije 
 
Poleg moralnega jedra, ki je postavljen v središče konceptualnega modela “integralnih svetov”, imamo še 
štiri sfere – “svetove”: narava in skupnost; kultura in ozaveščenost; znanost, sistemi in tehnologija; podjetje 
in ekonomija. 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; transformirajoči ritem je že vgrajen v model: Grounding, Emerging, Navigating, 
Effecting (GENE).   
Model vključuje in povezuje različne filozofske perspektive: humanizem, holizem, racionalizem in 
pragmatizem.  
 
Iz konceptualnega okvira »integralnih svetov« tako lahko izpeljemo naslednji dve splošni priporočili:  
- v središče implementacijskega modela SRS bi moralo biti postavljeno moralno jedro, ki bi ga lahko opredelili 
kot »kakovost življenja za vse, dosežena z vrednotami trajnostnosti in družbene odgovornosti«,  
- osnovni elementi implementacijskega modela SRS bi morali biti organizirani glede na 4 integralne sfere, s 
tem da proces transformacije (in učenja) začnemo vedno na jugu, torej začnemo z zavestnim temeljenjem 
(Grounding)v slovenskem kontekstu, vsaka sfera pa nato gradi na predhodni in jo vključuje. Torej ekonomija 
vključuje predhodne tri sfere. Razvoj se nadaljuje v obliki spirale.  
 
Na podlagi generičnega modela »integralnih svetov« sta Lessem in Schiffer med drugim opredelila štiri 
osnovne ekonomske pristope, ki smo jih aplicirali v modelu Integralne zelene Slovenije (spodnja slika): v 
skupnost vpeta samozadostnost, iz kulture izhajajoče razvojno gospodarstvo, socialno na znanju temelječe 
gospodarstvo, ter zeleno, na življenju temelječe gospodarstvo.  
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Slika: Model Integralne zelene Slovenije iz knjige Integral Green Slovenia 
 
V nadaljevanju pripomb smo dodali še nekaj DOPOLNITEV BESEDILA OSNUTKA SRS, in sicer:  
 

K Cilju 4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete dodati:  
 »Trajnostni razvoj se bolj učinkovito udejanja, če je vpet v skupnost, skladen z njenimi temeljnimi 
vrednotami in gradi na kulturi okolja.«  
 

K Cilju 5. Gospodarska stabilnost:  
Ta cilj je preskromno razčlenjen.  
Na konec 2. odstavka naj se doda vsaj še:  
»H gospodarski stabilnosti bo prispeval tudi razvoj manj uveljavljenih oblik lastništva in načinov upravljanja, 
ki so se v sodobni Evropi oziroma v preteklosti v Sloveniji izkazali za odporne na ekonomske krize in druge 
pretrese, kot so zadružništvo in druge oblike socialne ekonomije.« 
Utemeljitev za ta predlog izhaja iz vladnega strateškega projekta št. 9. Razvoj socialnega podjetništva, 
zadružništva in ekonomske demokracije. Odgovorni za ta projekt lahko tudi prispevajo konkretno usmeritev 
za to področje.  
 

K Poglavju 4. Skladnost razvojnih politik (str. 41 v sprejeti strategiji): 
Dodati za predzadnjim stavkom 2. odstavka:  
»Posebna pozornost bo namenjena ohranjanju dinamičnega ravnotežja med ključnimi razsežnostmi 
strategije in vzpostavitvi integralnega, transdisciplinarnega, nadsektorskega in transformativnega 
konceptualnega okvira za implementacijo.«  
 
Naslednji prispevek Integralne serije bo objavljen 18. junija, po običajnem enotedenskem premoru. V tistem 
tednu bomo zaključili obravnavo racionalno usmerjenega »severnega« pristopa in se premaknili na 
pragmatični »zahod«.  

Dr. Darja Piciga 
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