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

osredotoča na na biodinamične šolske vrtove na lokalni ravni.1 Ta primer močno podpirajo tri občine 

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

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

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

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

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

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

kmetijstvu. Osrednja osebnost in vodilna strokovnjakinja dolgoletnih prizadevanj za vzpostavitev Dravinjske 
                                                           
1
 19. in 20. nadaljevanje Integralne serije. 

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/
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doline kot učne regije za trajnostni razvoj je profesorica Filozofske fakultete Univerze v Maribor ddr. Ana 

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

Dr. Darja Piciga 

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

 
 

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

 
 

Slika 2. Učni poligon Dole ima pogoje za praktično izobraževanje 
 
Izobraževanje je pot do trajnosti 
 
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj obsega kompleksne in med seboj povezane cilje, ki razvijajo tri 
dimenzije učencev, in sicer: spoznavno, čustveno oz. vrednostno ter akcijsko, kar sledi zahtevam po 
poudarjanju celostnega – holističnega pristopa poučevanja z uporabo inovativnih oblik in metod poučevanja, 
kot so raziskovanje, izkustveno učenje, igra vlog, razprava, terensko delo, didaktične igre, projektno delo itd.2 
Med ključnimi metodami in pristopi dela pri uresničevanju ciljev okoljske vzgoje pa vsekakor ne smemo 
pozabiti na neposredno izkušnjo v naravi, ki ima svojo nenadomestljivo doživljajsko vrednost že sama po 
sebi, saj celovito čutno in čustveno prevzame učence in dijake.3 V kombinaciji z raznimi opazovalnimi 
nalogami, igrami na prostem itd. poglablja doživljanje vrednosti narave in tako posledično prispeva k 
razvijanju pozitivnega odnosa do narave. Izhajajoč iz teh usmeritev se je razvila pobuda po vzpostavitvi učnih 
centrov, poligonov, ki bodo ustvarjali pogoje za izkustveno učenje z neposredno izkušnjo v naravi, akcijsko 
raziskovanje in projektno delo ter razvijanje znanj in kompetenc s področja varstva narave in okolja.  
 

                                                           
2
 Vovk Korže, A., 2015. Prepoznavnost Slovenije kot učne regije. Založba Geaart, Inštitut za promocijo varstva okolja, 

Maribor.  
3
 Marentič-Požarnik, B., 1992. Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model pomembnega 

učenja? Sodobna pedagogika, 43, 1-2:1-15.  
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Slika 3. Mladi si želijo biti vključeni v izkustveno učenje. 
 
V Sloveniji so zaradi specifičnih naravnih pogojev (preplet klimatskih tipov, hitri prehodi med naravnimi 
enotami, biotska pestrost in še ohranjeno naravno okolje) ekoremediacije zanesljiva trajnostna metoda za 
varovanje okolja in narave. Za varovanje narave in okolja ter reševanje okoljskih problemov je razvitih veliko 
pristopov. Rešitve, ki vključujejo visoko tehnologijo, so lahko učinkovite, vendar zahtevajo ogromen vložek 
energije, so operativno prezahtevne in pogosto ne dosegajo ciljev trajnostnega razvoja. Z naraščajočim 
razvojem in znanjem o naravnih procesih, ekologiji in odnosih v ekosistemih smo odkrili neraziskane 
potenciale v naravi. Ti so zelo učinkoviti za varovanje in obnovo že degradiranih in ogroženih območij4. 
Koncept ekoremediacij se nanaša na uporabo trajnostnih sistemov in procesov za sanacijo okolja in njegovo 
zaščito. Ekoremediacijske tehnologije vključujejo principe puferskih sposobnosti narave, fiteremediacije 
(fitostabilizacijo, fitoekstrakcijo, fitostimulacijo, fitodegradacijo, fitotransformacijo, fitovolatizacijo) in 
bioremediacijo za sanacijo onesnaženja v okolju. Sonaravni (zeleni) pristopi večajo biodiverziteto in s tem 
vračajo ekosistem v ravnotežje. Ekoremediacijske metode imajo potencial za zmanjševanje, preprečevanje in 
odpravo naravnih katastrof (poplav, suš, plazov), netočkovnih virov onesnaženja (kmetijstvo, transport) in 
točkovnih virov onesnaženja (komunalne, industrijske odplake)  
 
Potreba po zelenih delovnih mestih 
 
Pri spodbujanju zelenih delovnih mest so pomembne raziskave ter razvoj s poudarkom na ekoinovacijah, 
zelene investicije, razvoj znanj ter okoljska ozaveščenost. Raziskave in razvoj predstavljajo z vidika zelenih 
delovnih mest temelje pri trženju novih zelenih izdelkov ter storitev. Prehod na zeleno gospodarstvo ni 
mogoč brez novih načinov proizvodnje, kmetovanja ter inovativnih izdelkov. Brez zelenih naložb ne bi 
nastajala nova podjetja ter nove rešitve na področju zelene infrastrukture, tehnologij ter storitev. Zelene 
naložbe ne skrbijo zgolj za rast novih podjetij, ampak skrbijo tudi za ozelenitev obstoječih podjetij. Zeleno 

                                                           
4
 Green, M. 2012. Place, Sustainbility and Literacy in Environmental Education: Frameworks for Teaching and Learning. 

RIGEO Review of International Geographical Eduction Online ISBN: 2146-0353, str. 326-346. 
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gospodarstvo ponekod zahteva zelo specializirana znanja, kar kaže k usmeritvi za razvoj novih znanj. Zlasti 
učni turizem je čedalje bolj prepoznavana smer zelenih delovnih mest.5  
 
Zelena delovna mesta torej izhajajo iz dejstva manj je več. Pri energiji to pomeni manj porabljene energije, 
ob tem pa več energije iz obnovljivih virov energije6. Pri uporabi vode je podobna situacija. Pomeni bolj 
učinkovito rabo vode, več uporabe deževnice, večje čiščenje odpadnih vod, več namakanja ter posledično 
manj vodne erozije ter manj poplav. Tudi pri odpadkih je podobna zgodba, saj se teži k večjim prizadevanjem 
za družbo brez odpadkov ter manj odlaganja. Posebno skrb je treba posvetiti plastiki, ki je velik okoljski 
problem7.  
 

 
 

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

 
Prof. Ana Vovk Korže 

                                                           
5
 Educational Tourism as a Strategy to Profesionalization of Longlife Learning. 

http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_0
9_12_2011_1_.pdf.  
Educational Tourism: http://www.tourismandmore.com/tidbits/educational-tourism/. 
6
 Faganel A., 2009. Nacionalni razvojni projekti in prepoznanost države. Razvojni izzivi Slovenije, 199-205, Ljubljana. 

7
 Vrhovnik, P., Vovk Korže, A., 2018. Plastika okoli nas. Mednarodni center za ekoremediacije, FF, Maribor.  

http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_09_12_2011_1_.pdf
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/Nikolaeva_et_al_ASEM_LLL_Hub_RN3_Philippines_09_12_2011_1_.pdf
http://www.tourismandmore.com/tidbits/educational-tourism/

