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

PETNAJSTI TEDEN
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 74. nadaljevanje
21. 6. 2018
74. Zaveza finske družbe za trajnostni razvoj in pregled »severnega« sveta: prvi del,
s poudarkom na konceptualizaciji in strateških pogledih za trajnostni razvoj
V okviru konceptualnega modela integralnih svetov pri »severni« sfero poudarjamo védenje s konceptualno
močjo in izgradnjo institucij. Med drugim smo v pri obravnavi tega sveta izpostavili koncept trajnostnega
razvoja in sistemske prehode v zeleno gospodarstvo. Ekonomski pristop v tej sferi označujemo kot socialno,
na znanju temelječe gospodarstvo. Tako je napočil čas, da se vrnemo k odličnemu primeru »severnega«
pristopa na nacionalni ravni – finski družbi in državi.
Državo Finsko smo v 5. nadaljevanju Integralne serije predstavili kot vzor uspešnega prehoda v na znanju
temelječe gospodarstvo, ki so ga zastavili v času velike gospodarske krize na začetku 90. let prejšnjega
stoletja. Ta dosežek, imenovan tudi »leapfrogging« (napredovanje z žabjimi skoki), jim je uspel z »out-ofthe-box« mišljenjem, neukalupljenim pristopom pri vodenju in razvoju celotne države. V nasprotju s takrat
prevladujočo doktrino za reševanje ekonomskih kriz (na primer v okviru OECD) so zviševali državna vlaganja v
1

razvoj, uporabo in širjenje znanja, četudi so celoten proračun skrčili. Omenili smo še, da pristop, ki jim je
pomagal pri razvoju na znanju temelječega konkurenčnega gospodarstva, uporabljajo tudi pri prehodu v
trajnostno družbo1 – pri tem so ponovno zgled drugim državam. V nadaljevanju zato na kratko predstavljamo
njihov ključni strateški dokument na tem področju, s tem da želimo v skladu s predhodnimi prispevki2
spodbuditi tudi kritično refleksijo na odgovarjajoči slovenski dokument.
Zavezo družbe za trajnostni razvoj3 je sprejela Finska nacionalna komisija za trajnostni razvoj decembra
2013, na podlagi širokega posvetovalnega procesa. Aprila 2016 so jo posodobili in uskladili z leto poprej
sprejeto globalno Agendo 2030 za trajnostni razvoj. Označujejo jo kot strateško usmeritev za trajnostni
razvoj – to ni vladna strategija, ampak predstavlja vizijo »Finske, kakršno hočemo leta 2050«. Jedro te vizije
so opredelili kot: »Uspešna Finska z globalno odgovornostjo za trajnostnost in nosilno zmožnost narave«. Za
razliko od slovenske nacionalne razvojne strategije (SRS 203 tudi predstavlja strategijo trajnostnega razvoja)
so v veliko večino krovnih ciljev (šest od osmih) že pri poimenovanju vključili tudi okoljske poudarke: enake
možnosti za blaginjo, sodelovalna družba za vse, delo na trajnosten način, trajnostne družba in lokalne
skupnosti, ogljično nevtralna družba, gospodarstvo, ki umno ravna z viri, življenjski stil, ki spoštuje nosilno
zmožnost narave, procesi odločanja, ki spoštujejo naravo (spodnja slika). Ta strateški dokument odraža
ključno misel predhodnega, 73. nadaljevanja Integralne serije: socialno, na znanju temelječe gospodarstvo je
kot zeleno gospodarstvo odlična priložnost za Slovenijo, v smislu nove paradigme trajnostnih prehodov. Tak
razvojni model, seveda v skladu s svojo kulturo, uspešno razvijajo Finci.

Slika: Zaveza finske
družbe za trajnostni
razvoj - CILJI
1

Več o tem na: http://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Finland.
V 70. nadaljevanju smo Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030) obravnavali z vidika, kako bi jo bilo mogoče
nadgraditi z uporabo integralne zelene paradigme, v 72. nadaljevanju pa smo povzeli predvsem njene okoljske
poudarke. Model Integralne zelene Slovenije, predstavljen v 71. nadaljevanju, v vseh svojih pristopih in gradnikih
poudarja »zelene«, do okolja odgovorne rešitve. Prehod v zeleno gospodarstvo podrobneje obravnavamo v zadnjih
dveh prispevkih: 72. nadaljevanje, 73. nadaljevanje.
3
Finnish National Commission on Sustainable Development (2013, 2016): Society’s Commitment to Sustainable
Development. (Ista povezava kot pri 1. opombi).
2
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Pred pregledom pristopov in modelov obravnavane sfere še

Znanost &
Tehnologija

ponovimo osnovno preglednico (iz 49.-50. nadaljevanja).

KONCEPTUALIZACIJE »SEVERNE« SFERE V MODELU INTEGRALNEGA RAZVOJA, POIMENOVANJA IN SIMBOLI
Filozofska
perspektiva,
pogled na svet
Racionalizem

Konceptualni model integralnih svetov:
začetna in nadaljevalna obravnava

Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek
GENE procesa transformacije

Integralna ekonomija
z GENE procesom

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

22 (str. 65)

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

Kraljestvo znanja

Znanost, Sistemi
& Tehnologija
VÉDENJE
• Konceptualna
moč
• Izgradnja institucij

Vedeti
Spoznavati
Posameznik: biti sposoben racionalno
razložiti svet in predvideti dogodke.

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

KRMARJENJE
- NAVIGATING
preko Znanosti,
Sistemov & Tehnologije
»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.

Birokracija;
dogma;
korupcija;
zaprti in neuspešni
sistemi

3

SOCIALNO
na znanju temelječe
GOSPODARSTVO

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.

SIMBOLI

S

ZNANOST, TEHNOLOGIJA IN SISTEMI V PRISPEVKIH »SEVERNEGA« SVETA: TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZELENO
GOSPODARSTVO4
NEKATERI POMEMBNI PRISPEVKI IN POBUDE

AVTORJI

KJE5

GLOBALNO IN V OKVIRU EU
Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered E. F. Schumacher
3.
(Majhno je lepo: študija ekonomije, kot da bi bili
nadaljevanje,
ljudje pomembni) (1973)
7.
nadaljevanje
Meje rasti (The Limits to Growth), poročilo Donnela in Dennis
Rimskemu klubu, in naslednja poročila.
Meadows s sodelavci
iz MIT.

63.
nadaljevanje

Agenda 21, sklepni dokument svetovne konference
OZN o okolju in razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru
(United Nations Conference on Environment and
Development)
Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable
Development and Poverty Eradication - A Synthesis
for Policy Makers (2011)

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

4
5

OZN

UNEP, Okoljski
program Združenih
narodov

POMEMBNA SPOROČILA, POUDARKI
Osrednji očitek obstoječim ekonomskim sistemom ni bil le,
da ignorirajo realne potrebe ljudi, ampak da tudi vsi, še zlasti
zahodni kapitalizem, spodbujajo popolnoma nerealističen
pogled na svet in njegove vire – ne upoštevajo, da so
omejeni.
Gospodarska rast zaradi omejene razpoložljivosti naravnih
virov (zlasti nafte) ne more trajati v nedogled, izkoriščanje
naravnih virov prek meja sposobnosti obnavljanja planeta bo
vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in ekoloških sistemov
nekje tekom 21. stoletja
Več na spletni strani mreže Plan B za Slovenijo:
www.planbzaslovenijo.si.

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

Brez ambicij, da bi vključili vse relevantne prispevke in pobude. Nekatere povzetke pa smo mestoma dopolnili glede na ustrezno nadaljevanje, da zagotovimo bolj celovito sliko.
Na spletni strani http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/.

4

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

64.
nadaljevanje

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015)

OZN

6.
nadaljevanje

The Economics of Climate Change (2009)

Angleški ekonomist
Stern

73.
nadaljevanje

5

ohranjamo ekosistemske storitve,
- povečujemo učinkovitost pri rabi virov, vključno s snovno
in energetsko učinkovitostjo.
Najpomembnejši rezultat: začetek procesa za oblikovanje
ciljev trajnostnega razvoja za obdobje po letu 2015, ko se je
iztekla »veljavnost« milenijskim ciljem – kar je pripeljalo do
sprejetja Agende 2030.
Ena od dveh glavnih tem konference: zeleno gospodarstvo v
okviru trajnostnega razvoja in izkoreninjanja revščine.
Združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni
razvoj in spodbuja k spremembi razvojne paradigme z
uravnoteženim upoštevanjem vseh treh razsežnosti
trajnostnega razvoja – okoljske, gospodarske in družbene.
Dokument začenja z opozorilom o izjemnih izzivih na
področju trajnostnega razvoja: ogroženo je preživetje
številnih družb in bioloških podpornih sistemov na Zemlji.
Celostni pristop za soočanje s temi izzivi se odraža v tesnih
medsebojnih povezavah in številnih prvinah, ki povezujejo
17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja.
Posledice podnebnih sprememb do konca tega stoletja
zahtevajo tudi do 20 % svetovnega BDP na letni ravni, z
zgodnjimi ukrepi blaženja in prilagajanja pa stroški lahko
ostanejo v obvladljivih okvirih okrog 1 % svetovnega BDP
letno.

Izračuni - krivulja stroškov zmanjševanja emisij TGP na
globalni ravni, za različne ukrepe (poznana tudi kot
“McKinseyeva krivulja”)

Globalna svetovalna
družba McKinsey

73.
nadaljevanje

Factor Five, 2009

Dr. Ernst Ulrich von
Weizsaecker

73.
nadaljevanje

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

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

72.
nadaljevanje

Razvite države dosegamo blaginjo, to je višjo raven
družbenega in gospodarskega razvoja, s čedalje večjim
obremenjevanjem okolja, to je z izrabo naravnih virov in
povečevanjem onesnaževanja.
6

7. okoljski akcijski program EU - splošni okoljski Evropska komisija
akcijski program Unije do leta 2020 (7.EAP)(2013)

73.
nadaljevanje

- Evropsko okolje. Stanje in napovedi 2015. Strnjeno - Evropska okoljska
poročilo (SOER 2015)
agencija (EEA)

73.
nadaljevanje

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

- Globalni megatrendi, ekosistemski model razvoja, - EEA, v Sloveniji
trajnostni prehodi
predstavlja zlasti
Anita Pirc Velkavrh,
Head of Foresight
and sustainability
Za uresničevanje evropske okoljske vizije (živeti dobro
znotraj okoljskih meja) je nujna sistemska sprememba
razvojnega modela in sicer umestitev temeljnih družbenih
sistemov v okvir ekosistemov.
V SLOVENIJI
Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035: Trendi in Patrick Noack in Maddalena Campioni, Scenario Development, financer: Služba Vlade RS za razvoj
priložnosti v času podnebnih sprememb (2008)
65. nadaljevanje, 66. nadaljevanje
Brez idej =
zanikanje

Zelena oaza =
ozaveščenost in
izobraževanje,
razvoj
tehnologij

7

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.
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,

Kameleon =
premalo in
prepozno
CRP SINODA – Ciljni raziskovalni projekt Slovenija, Vodja: dr. Stanko
nizkoogljična družba
Hočevar, Kemijski
inštitut

profesorica s študenti.
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.

69.
nadaljevanje

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

Podnebna strategija ali Strategija prehoda Slovenije Služba vlade za podnebne
v nizkoogljično družbo do leta 2050 – osnutek (dve spremembe, direktor Jernej Stritih
verziji, 2011, 2012)
67. nadaljevanje, 68. nadaljevanje
Vizija nizkoogljične družbe za
Slovenijo leta 2050: vzajemno
povezana in vključujoča nizkoogljična
družba z odličnim gospodarstvom ter
kakovostjo življenja, prostora in
naravnega okolja.
Ključna dolgoročna cilja: - 80%, prilagajanje. Dolgoročne usmeritve in okvir za boj proti podnebnim
spremembam, pot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP), ki bi omogočila prehod v
nizkoogljično družbo (zgornja slika). Strateški pristop: zniževanje emisij TGP preko zelene rasti
(priložnosti), prilagajanje na spremenjeno podnebje, horizontalne strategije.
Prvi integralni model na nacionalni ravni.

8

Knjiga Integral Green Slovenia z modelom Integralne
zelene Slovenije, Routlege, 2016

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

71.
nadaljevanje

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

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

69.
nadaljevanje

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

Več NVO in
predstavnikov civilne
družbe

73.
nadaljevanje
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Integralna zelena Slovenija je predstavljena s poudarkom na
štirih pristopih integralnega zelenega gospodarstva, vsakega
ponazarja nekaj dobrih praks.
Civilna družba (imenovala se je Tretji člen) je na podlagi
Plana B 4.0 pripravila poziv Vladi RS za zeleni razvojni preboj,
s predstavitvijo prednosti in priložnosti, ki jih ima Slovenija
na sedmih predlaganih programih: prehranska samooskrba s
poudarkom na ekološki pridelavi; vrednostna veriga
predelave lesa; energetska prenova zgradb; prehod na
obnovljive vire energije; posodobitev železniškega omrežja
in javnega prevoza; učinkovita raba naravnih virov in zeleni
turizem.
Celovito naslavljajo cilje trajnostnega razvoja in ob opozorilih
na številne izzive predlagajo tudi praktične rešitve, med njimi
ukrepe za prehod v zeleno gospodarstvo s hkratnim ciljem
povečanja socialne kohezije.

Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 (SRS 2030)

Služba vlade za
razvoj in kohezijsko
politiko (SVRK)

70.
nadaljevanje,
72.
nadaljevanje

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

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

V SRS 2030 na predlog Ministrstva za okolje in prostor, 72. nadaljevanje
Izhodiščna
Ciljna vrednost za
Kazalnik
Vir
Povprečje EU
vrednost
leto 2030
4,7 gha /osebo
4,9 gha /osebo
Ekološki odtis
GFN
3,8 gha /osebo
(2013)
(2013)

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

72.
nadaljevanje
73.
nadaljevanje
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Predvidene cilje in ukrepe osnutka NPVO 2030 usmerja
okoljska vizija - Zdravo naravno in bivalno okolje v Sloveniji in
izven nje omogoča kakovostno življenje sedanjim in
prihodnjim generacijam - s prednostnimi strateškimi
usmeritvami do leta 2030:
1. varovati, ohranjati in izboljševati naravni kapital Slovenije,
2. zagotoviti prehod v nizkoogljično družbo, ki učinkovito
ravna z viri,
3. varovati prebivalce pred tveganji, ki so povezana z

- Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo - Ministrstvo za
(OPZG) (2015)
okolje in prostor v
sodelovanju z
- Partnerstvo za zeleno gospodarstvo (2016)
drugimi resorji,
pripravo vodila:
državna sekretarka
mag. Tanja Bogataj
- Vodi: Tadej Slapnik,
državni sekretar v
Kabinetu Predsednika
Vlade Republike
Slovenije
Slovenska strategija pametne specializacije (S4) SVRK
(2015)

72.
nadaljevanje

72.
nadaljevanje
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okoljem.
Osnutek NPVO 2030 predvideva številne konkretne cilje,
določene s ciljnimi vrednostmi ustreznih kazalnikov.
Opredeljuje pa tudi krovni kazalnik za področje varstva
okolja - ekološki (okoljski) odtis
Temelji na ključnih področjih prehoda v zeleno
gospodarstvo, od trajnostnega upravljanja virov do zelenih
praks v kmetijstvu in gozdarstvu. Vključuje ekološke
inovacije kot temeljni dejavnik za omogočanje zelenega
gospodarstva, spodbuja odprto kroženje znanja o zelenih
rešitvah, poudarja fiskalne reforme kot orodje politik za
sistem določanja cen ob predhodnem ukinjanju okolju
škodljivih subvencij in predpostavlja dostop do finančnih
virov za vlaganja v zeleno gospodarstvo. Program predvideva
nujno potrebne spremembe v politikah, obnašanju in
upravljanju ter trajnostno upravljanje virov. Vzpostavitev
partnerstva za zeleno gospodarstvo je eden ključnih ukrepov
za izvajanje programa.
Vizija: »S4 bo strateško usmerjena v TRAJNOSTNE
TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki naj
Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno
regijo z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje,
usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na
nišnih področjih. Na prednostnih nišnih področjih bo
Slovenija prešla od sledilca v soustvarjalca globalnih trendov,
kar je poslanstvo S4.« Podlaga za osredotočeno vlaganje
sredstev v raziskave, razvoj in inovacije so prednostna
področja uporabe S4, ki na operativni ravni usmerjajo v
trajnostne tehnologije in storitve in na katerih so bila
ustanovljena strateško razvojna inovacijska partnerstva –
SRIPi.

- Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije
- Platforma Circular Change

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

- Finska kot
gospodarstva.

model

na

znanju

temelječega - Pomembna vloga
finske vlade
- Finnish National
Commission on
- Zaveza družbe za trajnostni razvoj (2013, 2016)
Sustainable
Development

5.
nadaljevanje,
74.
nadaljevanje

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