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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1. Integralno zgodbo začenjamo z globalnimi izzivi in trenjem miselnih orehov
Človeštvo se danes sooča z ogromnimi izzivi, o tem ni dvoma. Čedalje bolj jih občutimo v vsakdanjem
življenju in delu. Naše generacije so soočene z izzivi, ki so morda največji v zgodovini človeške civilizacije.
Globalni izzivi se dogajajo tukaj (občutimo jih tudi lokalno) in sedaj. In v prihodnosti jih lahko pričakujemo še
več, po vsej verjetnosti z naraščanjem intenzivnosti, hitrosti in kompleksnosti.
Med globalne izzive lahko prav gotovo štejemo katastrofalne posledice zanemarjanja temeljnih načel
trajnostnega razvoja1 na naše okolje, kot so vplivi podnebnih sprememb, pomanjkanje vode, izginjanje
1

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnih rodov, da
zadovoljijo svoje potrebe (Poročilo Brundtlandine komisije: Our Common Future, Oxford University Press, 1987). V
ekonomskem smislu trajnostni razvoj pomeni, da mora družba upravljati tri vrste kapitala - gospodarskega, družbenega
in naravnega, ki so lahko tudi nenadomestljivi, njihova poraba pa nepovratna.
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živalskih in rastlinskih vrst … Poleg okoljskih problemov se v globalne razširjajo tudi družbene in ekonomske
težave in krize2. Priča smo čedalje hitrejšemu poglabljanju prepada med bogatimi in revnimi ter težavam
sožitja med različnimi kulturami, veroizpovedmi in duhovnimi tradicijami. Medsebojno povezani izzivi se
kažejo tudi v naraščanju terorizma, vojn, migracij in drugih groženj. V Evropi pa smo v zadnjih letih še
dodatno doživljali, da so se družba in država, kot smo ju poznali, skupnost, v kateri smo se počutili varne,
sesuvali pred našimi očmi.
Hkrati s temi spremembami postaja gospodarski napredek neke skupnosti v čedalje večji meri odvisen od
njene zmožnosti, da ustvarja novo znanje, ga širi in uspešno prenaša v gospodarsko izrabo, komercializira
(značilnosti na znanju temelječega gospodarstva). Tehnološki razvoj in razvoj na drugih področjih omogoča
prehod v na znanju temelječo in informacijsko družbo ter povečevanje blaginje za čedalje večji delež
svetovnega prebivalstva. To so pomembni viri nenehnih in čedalje bolj intenzivnih sprememb.
Možno je predpostaviti, da globalni izzivi v kontekstu razvijajoče se družbe znanja zahtevajo tako korenite
spremembe v mišljenju in ravnanju posameznikov in družbenih skupin, institucij in sistemov, kot najbrž še
nikoli doslej v zgodovini človeštva3. Nujen je na primer premik od učenja na pamet k spretnostim reševanja
problemov. Pa poglejmo, kaj uporabnega za soočanje z globalnimi izzivi najdemo v strokovni literaturi o
reševanju problemov!
V železni repertoar nalog, ki se uporabljajo v predavanjih in delavnicah reševanja problemov, sodi problem
4
devetih pik (popularen v poslovnem svetu):
Devet pik je razvrščenih v tri enake vrste s po tremi pikami, ena pod drugo: imamo
kvadrat s stranicami 3x3. Naloga se glasi: s 4 (štirimi) ravnimi črtami poveži vseh 9
pik, ne da bi odmaknil svinčnik s papirja. Vsaka črta se začne tam, kjer se je končala
prejšnja črta. Pričneš lahko kjerkoli želiš.
Vabljeni k reševanju!

Običajni način reševanja tega problema vključuje vlečenje črt znotraj polja (navideznega kvadrata, »škatle«),
ki ga določa 9 pik (čeprav navodilo tega ne zahteva). Vendar na ta način rešitev ni možna.
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Tudi družbeni in gospodarski problemi so lahko posledica neupoštevanja resnih strokovnih opozoril o mejah nenehne
gospodarske rasti, neupoštevajoče nosilne sposobnosti našega planeta.
3
To hipotezo je avtorica zapisala pred dobrimi desetimi leti v članku Premišljeno prenavljanje za družbo znanja in
svetovne izzive (Delo, 3.10.2007).
4
Avtorica se je pred veliko leti (bolj na začetku svoje strokovne kariere) ukvarjala tudi s psihološkimi vidiki ustvarjalnosti
in reševanja problemov – »akademskih« problemov, kot je ta. V zadnjem času pa se posveča realnim družbenim
izzivom, tako globalnim kot lokalnim.
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Problem postane rešljiv v trenutku, ko pride do uvida, da je 9 pik mogoče povezati s štirimi črtami, če
presežemo navidezne stranice kvadrata – rešitev je mogoča šele, ko problem vidimo v novi luči ... torej
razmišljamo zunaj obstoječega polja, ustaljenega okvira, kalupa - »zunaj škatle« ("think out of the box"). Ta
problem je možno rešiti, če dobesedno razmišljamo in delujemo »zunaj škatle«, če torej s svinčnikom
presežemo meje polja, gremo »izven škatle devetih pik«.
Prav gotovo je zavedanje, da je rešitev pri številnih problemih možno najti le, če jo iščemo zunaj polja –
»škatle«, zunaj ustaljenih okvirov, kalupov … pomembno za soočanje z globalnimi izzivi, ki smo jih orisali na
začetku. Vendar bi pri tem problemu težko našli še kaj uporabnega za razreševanje medsebojne
prepletenosti mnogoterih izzivov, s katerimi se danes srečuje človeštvo. Ponazorimo jih lahko z naslednjo
sliko:
GLOBALNI IZZIVI: Naš svet nas navdaja z zmedo

- podnebne spremembe,
- terorizem,
- ekonomska globalizacija,
- spremembe v poklicnem življenju,
- migracije,
- polarizacija v družbi,
- finančne krize,
- revolucije, vojne,
…

Kaj pa bi pomenilo iskati »zunaj polja«, "think out of the box" v tem primeru?
Več v jutrišnjem nadaljevanju.
Dr. Darja Piciga
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2. Gordijski vozli našega časa: z mečem ali razumom?
V 1. prispevku Integralno zgodbo začenjamo z globalnimi izzivi in
trenjem miselnih orehov, uvodu k seriji S pametno integracijo do
trajnostnega razvoja, smo nakazali zapletenost in obsežnost globalnih
izzivov, se katerimi se kot del človeštva soočamo tudi v Sloveniji, in
zahtevajo korenite spremembe v našem mišljenju in ravnanju. K iskanju
rešitev prispevajo tudi spretnosti reševanja problemov: problem 9 pik
(rešitev na sliki desno) ozavešča, kako pomembno je stopiti iz
obstoječega polja, kalupov, ustaljenih okvirov: »out-of-the-box«. Vendar
bo za množico medsebojno prepletenih izzivov potrebno še kaj več.
Ali nam literatura o reševanju problemov lahko še kaj pomaga pri nadaljnjih razmislekih? Poglejmo v
zgodovino.
Medsebojna prepletenost mnogoterih izzivov, s katerimi se danes srečuje človeštvo, bolj kot na problem 9
pik spominja na gordijski vozel (pravzaprav na gordijske vozle). Osvežimo spomin:
Gordijski vozel je po starogrški pripovedki vozel, ki ga je na vozu, nekdaj v lasti kralja Midasa, zavozlal
frigijski5 kralj Gordios. Prerokovano je bilo, da bo zavladal Aziji, kdor bo vozel razvozlal. Aleksander Veliki je
leta 334/333 pr. n. št. problem rešil tako, da je vozel v mestu Gordiju kratkomalo presekal z mečem. Nato je
zavladal Aziji.
Danes gordijski vozel uporabljamo kot prispodobo za zapleteno, težko rešljivo zadevo ali vprašanje. Presekati
gordijski vozel pa lahko pomeni z odločnim, drznim posegom rešiti težko zadevo ali vprašanje, najti rešitev iz
navidezno brezizhodnega položaja.
Vendar pa najdemo tudi bolj neposredno zgledovanje po Aleksandru Velikem, tako v zgodovini kot med
sodobniki, na primer voditelji držav: kar z mečem (ali bolje rečeno: z ognjem in mečem) »sekajo« po perečih
težavah in konfliktih.
Na tej točki se lahko vprašamo, ali človeški um res ni zmožen višje stopnje konceptualizacije, še zlasti v
obdobju družbe znanja, tako da bi vodila do odločnega ukrepanja za razreševanje globalnih izzivov z
razumom (in ne »z mečem«)? Kako je možno preseči obstoječa polja, kalupe, ustaljene okvire in vzorce, dane
sisteme, da bi lahko razmotali pereče gordijske vozle našega časa?
Ko iščemo, kaj bi pri razreševanju globalnih izzivov lahko pomenilo »razmišljati izven polja« (»out-of-the boxthinking«), si pomagajmo z dopolnjeno sliko teh izzivov – na levi strani je dodano opozorilo, da naučeni
shematični modeli znanja in načini razmišljanja danes ne zadoščajo več6:

5
6

Frígija je bila starodavno kraljestvo v zahodnem delu osrednjega anatolskega višavja v današnji Turčiji.
Vir slike: Hämäläinen, 2011; O'Hara, 2008.
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Ta shema ne
deluje!
(This map is not
working!)

-

podnebne spremembe,
terorizem,
ekonomska globalizacija,
spremembe v poklicnem življenju,
migracije,
polarizacija v družbi,
finančne krize,
revolucije, vojne, …

Popolnoma razumljivo je, da si z znanjem, ki je ločeno po posameznih disciplinah in sektorjih, ne moremo kaj
dosti pomagati, ko se srečujemo s perečimi izzivi, to je z množico med seboj prepletenih problemov
sodobnega sveta in še slabšimi obeti za prihodnost – od podnebnih sprememb do vojn. Ta kognitivna shema
torej ne deluje. Nujno je preseči obstoječe kalupe, meje med disciplinami, strokami, sektorji … Smiselno je,
da uporabimo tak konceptualni okvir, ki sintetizira znanje družboslovnih in humanističnih ved – torej
transdisciplinarnost, saj moramo izhajati iz problemov, ki jih rešujemo. Hkrati z uporabo znanja za
spreminjanje družbe sta nujna tudi nadaljnji razvoj in sinteza teh spoznanj …. nujna je višja stopnja
integracije veljavnih teorij o socialnih pojavih v humanistiki in družboslovju7.
Za nadaljnje korake pri »trenju trdih orehov našega časa« pokukajmo spet v literaturo o reševanju
problemov.
Problem devetih pik sodi med dobro opredeljene (strukturirane) probleme ali zaprte probleme: začetno,
končno stanje je znano, prav tako ovire. Ima jasno določen cilj in vsebuje vse informacije, potrebne za rešitev
(to je »poveži vse pike s štirimi ravnimi črtami«). Nadalje imajo dobro opredeljeni problemi jasen zaključek:
vemo, kdaj smo prišli do rešitve. Čeprav je rešitev »izven polja« in je najprej ni lahko uvideti, pa se po tem, ko
smo jo našli, zdi očitna. Še dva primera dobro opredeljenih problemov: Hanojski stolp in Rubikova kocka.

Izzivi, kot smo jih v 1. nadaljevanju ponazorili s sliko
, pa sodijo med odprte probleme, s
katerimi se pogosto srečujemo v realnem življenju. Značilnosti odprtih ali slabo opredeljenih (slabo
strukturiranih) problemov:
7

Tudi o tem imperativu je nekaj napisano v članku Premišljeno prenavljanje za družbo znanja in svetovne izzive (Piciga
D., Delo, 3.10.2007)
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- ni jasno, kaj je v resnici problem (vprašanje);
- ni jasno, kdaj smo prišli do rešitve;
- ni ideje, kako bi rešitev izgledala.
Primer slabo opredeljenega problema: »Kaj je bistvo sreče?«
Torej je pomembno, da globalne izzive bolje opredelimo, skušamo ugotoviti, kaj je njihovo bistvo. Marsikdo
(od priznanih ekonomistov, drugih mislecev in kritičnih umov, okoljevarstvenikov … do papeža Frančiška)
kaže na problematičnost prevladujočega (mainstream) ekonomskega modela, ki s postavljanjem dobička in
nenehne gospodarske rasti na prvo mesto instrumentalizira človeka in naravo. Neoliberalni ekonomski
model z deregulacijo in liberalizacijo, kar je odprlo pot nekdaj nepredstavljivim finančnim špekulacijam, naj bi
bil tudi v jedru enega največjih globalnih izzivov nedavne preteklosti – ekonomsko-finančne krize v letih
2008-2009.
Zato si bomo prihodnjič pogledali, kakšno vprašanje je v zvezi s to krizo ekonomski stroki zastavila angleška
kraljica – in kakšen odgovor je prejela od skupine uglednih ekonomistov.
Dr. Darja Piciga
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3. Britanska kraljica in ekonomska kriza ali
Kako preseči ujetost v eno, ozko ekonomsko paradigmo?
Integralno pot smo pričeli z globalnimi izzivi in trenjem miselnih orehov: pomembno je razmišljati zunaj
obstoječega polja, kalupov – »think out-of-the-box«. V 2. nadaljevanju - Gordijski vozli našega časa: z
mečem ali razumom? – smo se odločili, da gordijskih vozlov našega časa ne bomo sekali, ampak razpletali z
razumom. Za globalne izzive je nujna transdisciplinarnost. Ker gre za probleme odprtega tipa, jih je potrebno
bolje opredeliti – ključ iščemo v neustreznosti ekonomskega modela.
Angleška kraljica je novembra 2008, ob obisku prestižne London School of Economics, javno zastavila
vprašanje ekonomski stroki, zakaj ni znala napovedati ekonomske krize leta 2008. 10. avgusta 2009 je
skupina uglednih ekonomistov Združenega kraljestva8 v odprtem pismu odgovorila kraljici Elizabeti. Naslednji
odlomek iz njihovega pisma je nadvse poučen:
»Prepričani smo, da je ozko usposabljanje ekonomistov, ki se osredotoča na matematične
tehnike in gradnjo empirično nenadzorovanih formalnih modelov, glavni vzrok tega neuspeha
naše stroke. To pomanjkljivost še povečuje zasledovanje matematične tehnike zaradi nje
same, v številnih vodilnih akademskih revijah in univerzitetnih oddelkih ekonomije. Obstaja
vrsta presoje, ki jo omogoča ukvarjanje z literaturo in zgodovino, ki pa je ni mogoče ustrezno
izraziti v formalnih matematičnih modelih. To je bistven del resnega izobraževanja v
ekonomiji, vendar je bil odstranjen iz večine vodilnih diplomskih programov iz ekonomije na
svetu, vključno s poglavitnimi ekonomskimi oddelki v Združenem kraljestvu. Modeli in tehnike
so pomembni. Vendar glede na zapletenost svetovnega gospodarstva potrebujemo širšo
paleto modelov in tehnik, ki jih vodi veliko večje spoštovanje vsebine in veliko več pozornosti
8

Med njimi Geoffrey Hodgson, Paul Ormerod in Bridget Rosewell.
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zgodovinskim, institucionalnim, psihološkim in drugim zelo pomembnim dejavnikom ... Kot
usposobljeni ekonomisti in državljani Združenega kraljestva smo opozorili na te težave, ki
pestijo našo stroko. Na žalost se trenutno nahajamo v manjšini.”9
Muhammad Yunus, ugleden ustanovitelj Banke Grameen v Bangladešu in skupaj z njo dobitnik Nobelove
nagrade za mir leta 200610, je nekoč izjavil, da prevladujoča (mainstream) teorija prostega trga trpi zaradi
neuspeha konceptualizacije - to je neuspeha zajeti bistvo tega, kaj pomeni biti človek. In prav to so nekateri
vodilni ekonomisti Združenega kraljestva priznali v citiranem pismu angleški kraljici. Za Yunusa lahko rečemo,
da je pri reševanju problema revščine s politiko mikrokreditov in socialnega podjetništva pred pribl. 40 leti
»izstopil iz polja«, ki ga je določalo njegovo akademsko znanje ekonomije, pridobljeno na univerzah
zahodnega tipa. Na primer: Banka Grameen je dajala mikrokredite revnim (za katere so klasične banke trdile,
da niso kreditno sposobni) in to večinoma ženskam (v delih sveta, kjer so bili možje nesporno glave družine),
saj so pri porabi denarja pokazale večjo odgovornost do družine in skupnosti.
Ekonomiste, ki so presegli kalupe klasičnega ekonomskega pristopa, najdemo tudi v dobri stari Evropi.
Odmeven ekonomist, ki je presegel kalupe klasične ekonomske misli, je E. F. Schumacher: njegovo knjigo
Majhno je lepo: študija ekonomije, kot da bi bili ljudje pomembni11 iz leta 1973 založba Bloomsbury priporoča
v branje med 100 knjigami, ki spreminjajo življenje12 z utemeljitvijo, da je bil avtor zmožen »think outside
the box« in postaviti pod vprašaj nekatere najbolj temeljne predpostavke svojih kolegov. Njegov 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.
Yunus in Schumacher sta le dva predstavnika številnih priznanih ekonomistov, ki jim je uspelo preseči zgoraj
opisano ujetost (ukalupljenost) v eno ozko ekonomsko paradigmo. In kar je še posebej razveseljivo, vendar
premalo znano: ne samo, da imamo v ekonomiji mnogo znanstvenikov, ki so sposobni širšega razmisleka o
predmetu svojega preučevanja, ampak poleg teoretskih prispevkov obstajajo tudi svetovno znani ekonomski
modeli, ki že desetletja v praksi uspešno združujejo gospodarsko konkurenčnost z družbeno pravičnostjo,
odgovornostjo do okolja in drugimi cilji trajnostnega razvoja. V Sloveniji so dokaj poznani ali so nam blizu:
- že omenjena Banka Grameen, bangladeška »Banka za revne«, organizacija za mikrofinanciranje,
socialnega ekonomista dr. Muhammada Yunusa, ki pooseblja gibanje za socialno podjetništvo in
samozadostnost13;
- Multinacionalka Canon iz Japonske14, ki se je s sledenjem japonski poslovni filozofiji “kyosei”15 ali koevolucije uveljavila ne le s poslovno uspešnostjo, ampak tudi z odgovornostjo do ljudi in okolja;
- svetovno vodilno zadružno podjetje, baskovska korporacija Mondragon16, z več kot 70.000 zaposlenimi v
Španiji in po svetu, sodi med največja in najbolj inovativna podjetja v Španiji. Ustanovljena je bila leta

9 Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, avtorja teorije integralne ekonomije, iz katere črpamo tudi v tej seriji, že vrsto
let opozarjata na te pomanjkljivosti ekonomske stroke (na primer v knjigi Integral Economics: Releasing the Economic
Genius of Your Society. Farnham: Gower. 2010). Pred kratkim pa je odmevni slovenski ekonomist Jože P. Damijan na
svojem blogu objavil podobne kritične misli, podrobneje razdelane (Ali ekonomisti uporabljajo matematiko, ker so
preveč ali premalo pametni? - https://damijan.org/2018/01/06/ali-ekonomisti-uporabljajo-matematiko-ker-so-prevecali-premalo-pametni/).
10
Utemeljitev na povezavi: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/grameen-facts.html.
11
Schumacher, E. F. Small Is Beautiful: Economics As If People Mattered. Blond & Briggs, 1973.
12
100 Must-read Life-Changing Books by Nick Rennison, 2008: https://www.bloomsbury.com/us/100-must-read-lifechanging-books-9781408136058/.
13
Krata predstavitev banke iz l. 2011: https://www.youtube.com/watch?v=MgYes4bA7oM.
14
Spletna stran podjetja: http://global.canon/en/.
15
”Kyosei”: Izraža našo predanost, da vidimo vse ljudi, ne glede na kulturo, običaje, jezik ali raso, harmonično živeti in
delati skupaj v sreči za prihodnost. Vir: http://global.canon/en/vision/philosophy.html
16
Spletna stran podjetja: https://www.mondragon-corporation.com/en/.
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1958 pod idejnim vodstvom očeta Azrimendiarriete, poleg podjetij vključuje vrsto podpornih institucij,
kot so šole, univerza, banka, zdravstveni in pokojninski sklad, razvojni centri;
- prav tako poslovno uspešno globalno podjetje Interface iz ZDA17, vodilni proizvajalec do okolja
odgovornih talnih oblog, ki je leta 1994 pod vizionarskim vodstvom svojega ustanovitelja in predsednika
Raya C. Anderson pričelo slediti trajnostni strategiji. Postavili so si cilj z dejanji pokazati celotnemu
industrijskemu svetu, kaj pomeni trajnost v vseh svojih razsežnostih: ljudje, proces, izdelek, kraj in
dobiček.
Te odlične svetovne prakse predstavljajo različne ekonomske poti v teoretskem modelu integralne ekonomije
avtorjev Lessema in Schiefferja, zato se bomo k njim še vračali.
Seveda imamo delujoče, gospodarsko uspešne modele podjetij, ki sledijo vrednotam pravičnosti in
odgovornosti do družbe in do narave, tudi v Sloveniji – nekaj smo jih opisali v knjigi Integral Green Slovenia18,
na primer Domel in Pipistrel. Njihova predstavitev sledi kasneje. Glede na ogromne posledice prevladujočega
modela bančništva na življenje in delo vseh nas (spomnimo se samo vzrokov za ekonomsko-finančno krizo
leta 2008!) pa nas bo v 4. nadaljevanju naše Integralne serije zanimalo, kako deluje alternativna, trajnostna
banka, ki se je razvila na evropskih tleh.
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 4. nadaljevanje

25. 1. 2018

4. Banka, ki dela za dobro ljudi in narave – ali je to sploh mogoče?
V prvih treh nadaljevanjih Integralne serije smo poudarili, da je za modro soočanje z globalnimi izzivi
današnjega časa nujno preseči obstoječe okvire, kalupe (»think out-of-the-box«) ter preseči meje strok in
znanstvenih disciplin (transdisciplinarnost). Ko skušamo opredeliti bistvo globalnih izzivov, se nujno srečamo
z neustreznostjo prevladujočega ozkega, enostranskega ekonomskega modela. V ekonomiji in poslovnem
svetu obstajajo priznani znanstveniki in globalna podjetja, ki so presegli to ujetost v neoliberalno paradigmo.
Kako pa je v bančništvu? Ali poleg Banke Grameen obstaja še kakšna trajnostna banka, ki je zrasla v
evropskem okolju?
Nizozemsko Triodos Bank N.V. lahko štejemo za pionirja v etičnem bančništvu.19 Leta 1980 je bila
ustanovljena kot antropozofska pobuda, z letom 1999 pa je razširila svoje filozofske temelje. Banka financira
podjetja in projekte, za katere oceni, da imajo dodano kulturno vrednost in koristijo tako ljudem kot okolju.
Torej gre za širše poslanstvo kot pri tistih etičnih bankah, ki se zgolj izogibajo investiranju v podjetja s
škodljivo dejavnostjo. Banka Triodos uporablja denarne depozite pribl. 100.000 varčevalcev in jih posoja
stotinam organizacij, kot so pobude pravične trgovine, ekološke kmetije in socialna podjetja. Spodbuja
obnovljive vire energije, na primer projekte vetrnih elektrarn, biomase in sončne energije, financira pa tudi
projekte ponovne uporabe in recikliranja. Mednarodni oddelek podpira mikrofinančne pobude v deželah v
Predstavitvena videa iz l. 2008: http://www.youtube.com/watch?v=NORmQ8zaL1c,
https://www.youtube.com/watch?v=TpdoNzXGmxM.
17
Spletna stran podjetja: http://www.interfaceglobal.com/.
18
Ob izdaji knjige leta 2016 smo objavili naslednjo predstavitev: http://integralna-zelenaslovenija.si/Knjiga%20o%20Integralni%20zeleni%20Sloveniji_nov16.docx.
19
Spletna stran banke: https://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/.
Kratek predstavitveni video: http://www.youtube.com/watch?v=QIfmspQe0r0.
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razvoju. S tem ko so ostali zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, so se izognili osredotočenju na
maksimizacijo kratkoročnih dobičkov, ki je značilno za številne druge banke.
Banka Triodos je z drugimi trajnostnimi bankami povezana v Globalno zvezo za vrednotno bančništvo (GABV
– Global Alliance for Banking on Values)20, v kateri so zastopane banke iz različnih delov sveta, kot na primer
ABS Bank, Švica, Banca Etica, Italija, Vancity, Kanada, banke iz Nemčije, Norveške, Kalifornije, Mongolije,
Bangladeša, Peruja, … (skupaj 28 bank, december 2014). Od finančne krize leta 2008 je skupina
trajnostnostno usmerjenih bank pokazala, da osredotočenost na realno gospodarstvo z zavezanostjo k
podpiranju gospodarskega, socialnega in okoljskega vpliva zagotavlja stabilne finančne donose; naraščata
tako njihova moč kot število. Kot sami pravijo, rastejo zato, ker zagotavljajo ekonomsko uspešne bančne
alternative, ki se osredotočajo na potrebe družbe (podjetij, posameznikov znotraj skupnosti; zlasti potrebe
po kreditih), s čimer ustvarjajo bolj raznolik finančni ekosistem. Te banke delujejo na številnih trgih, služijo
raznolikim, uporabljajo različne poslovne modele, vendar imajo skupno strateško podlago: Načela
trajnostnega bančništva21.
Kar je še zlasti pomembno za naše iskanje odgovorov na pereče izzive našega časa, je primerjava bančne
uspešnosti teh bank z uspešnostjo največjih svetovnih bank (to so tiste, ki naj bi bile prevelike, da bi propadle
– »Too big to fail«), ki v veliki meri upravljajo naša gospodarstva in so s svojim delovanjem odločilno
prispevale k finančni krizi. V skupino GSIFIs (Global Systemically Important Financial Institutions) sodijo
velikani kot so Bank of America, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, HSBS, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Société Générale,
Unicredit. Po ugotovitvah študije, ki jo je objavila zveza GABV leta 2012 22, izkazuje po merljivih kazalcih
uspešnosti (donosnost, rast kreditov in depozitov, kapitalska moč) trajnostno bančništvo iz prve skupine
boljše rezultate kot tradicionalne vodilne banke skupine GSIFIs. Ponovitev študije po tem 23, ko je finančna
kriza že izzvenela, je vodila do v osnovi enakih zaključkov.
Za »out-of-the-box« razmišljanje, ki ne pristaja na prevladujoče modele sedanjega časa, ni nujno, da črpamo
iz novih paradigem, kot jo je ustvaril Rudolf Steiner in predstavlja idejne temelje Banke Triodos. Lahko nas
navdihujejo tudi dobre prakse umnega gospodarjenja iz slovenske tradicije, kulturne dediščine.
»Nikoli ne bom pozabil, kako mi je nekdo očital, da študentje, ki so se učili okopavati koruzo, ne bodo
sposobni dobro voditi mlekarne. Da to lahko vodi le ekonomist. Na agronomiji smo res tudi okopavali, učili so
naš pošteno delati, zato še danes delamo tako. Drugače ne znamo.« To je o uspehu Mlekarne Celeia24 v Arji
vasi, ki se v »pomanjkanju« čiste ekonomske vzgoje izogiba pretiranemu zadolževanju, avgusta 2012 povedal
njen direktor Marjan Jakob25. In med drugim opisal, kako so v preteklih letih kljub težavam vztrajali tudi pri
tistih dobrih praksah, za katere bi marsikateri ekonomist rekel, da so nepotreben strošek – svoje zveste
kmete, dobavitelje mleka, so na primer vsako leto povabili na letno srečanje, nekatere tudi nagradili. Tako so
veliko lažje dosegli dogovor z njimi, da za živali ne bodo uporabljali krme, pridelane iz gensko spremenjenih
organizmov (GSO). Rodila se je prodajna uspešnica za domače in tuje trge 26, podobno kot že prej jogurti brez
20

Spletna stran: http://www.gabv.org/.
http://www.gabv.org/about-us/our-principles.
22
Strong, Straightforward and Sustainable Banking. Financial Capital and Impact Metrics of Values Based Banking,
GABV, March 2012. Dostopno prek: http://www.triodos.com/downloads/425586/gabv-report-strong-straightforwardsustainable-banking.pdf. Upoštevani so podatki do konca leta 2010.
23
Real Economy – Real Returns: A Continuing Business Case for Sustainability-focused Banking. 2016 Research Report.
Dostopno prek: http://www.gabv.org/wp-content/uploads/2016-Research-Report-final.pdf. Upoštevani so podatki do
konca leta 2015.
24
Predstavitev podjetja: http://zelenedoline.si/o-mlekarni-celeia.
25
Članek v časniku Večer, dostopen pre: https://www.pressreader.com/slovenia/vecer/20120823/282213712986405.
26
Ker se v Integralni seriji ukvarjamo s trajnostnim razvojem, še informacija o tem, zakaj so se odločili za izdelke brez
GSO: spodbuda je bil podatek, da se je prvi mlekarni v Avstriji, ki je 15 let prej začela s tem, prodaja povečala za 67
odstotkov.
21
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umetnih sladil in barvil ali siri brez konzervansov (blagovna znamka Zelene doline). In na ta način rastejo in se
razvijajo še naprej.
Banka Grameen, podjetje Canon, zadružno podjetje Mondragon, podjetje Interface, podjetji Domel in
Pipistrel, Banka Triodos, Globalna zveza za vrednotno bančništvo, Mlekarna Celeia – to je le nekaj uspešnih
primerov alternativnega, »out-of-the-box« razmišljanja in delovanja v ekonomiji, poslovnem in finančnem
svetu. Zavedamo se, da je trajnostno gospodarstvo in bančništvo nujen pogoj za trajnostno prihodnost. Za
konec I. tedna Integralne serije pa bomo predstavili državo, ki je iz zaostale kmetijske in industrijske dežele, v
globoki gospodarski krizi, v desetih letih s svojstvenim pristopom preskočila na prva mesta na svetovnih
lestvicah gospodarske konkurenčnosti.
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 5. nadaljevanje

26. 1. 2018

5. Finski preskok v konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo: tudi kultura
šteje27
V prvih štirih dneh Integralne serije smo globalne izzive obravnavali z vidika reševanja problemov - torej je za
njihovo razreševanje potrebno razmišljati zunaj obstoječega polja, »out-of-the-box«, preseči dosedanje
kalupe. Nujen je celosten, transdisciplinaren pristop – tudi v ekonomiji, financah, gospodarstvu. Teorije in
dobre prakse obstajajo že vrsto let. Kaj pa »out-of-the-box« mišljenje pri vodenju in razvoje celotne države?
Finska je leta 1990, v veliki meri zaradi propada Sovjetske zveze, svojega največjega trga, doživela najglobljo
gospodarsko represijo v svoji zgodovini samostojne države. Kriza se je kazala s številnimi bankroti podjetij,
20-odstotno brezposelnostjo, tisoči prezadolženih gospodinjstev, globoko krizo bančnega sistema in velikim
proračunskim primanjkljajem države. Takrat so Finci uspeli doseči konsenz o družbenih in gospodarskih
reformah, ki je vodil do sprememb na ravni celotne družbe in tudi pri posameznikih. Relativno majhna Finska
(takrat 5,2 milijona prebivalcev), razen obsežnih gozdov skromna v pogledu naravnih virov, pred 2. svetovno
vojno še revna kmetijska država, z relativno zaostalo industrijsko proizvodnjo, se je tako v začetku 21.
stoletja kar naenkrat znašla na prvih mestih svetovnih lestvic konkurenčnosti 28. Tako je postala zaželen
predmet preučevanja vodilnih ekonomistov in zgled za številne druge države.29
Konkreten in v prihodnost usmerjen odgovor na gospodarsko krizo, podprt z nacionalnim konsenzom o
dramatičnih reformah, lahko štejemo za enega ključnih dejavnikov finskega preboja v mednarodni
27

To nadaljevanje je deloma povzeto po:
Piciga, D.: Lizbonska strategija, Finska in Slovenija. Medkulturni dialog malo drugače. Objavljeno v: Ampak (Ljubl.),
jun./jul. 2008, letn. 9, št. 6/7, str. 6-9. Dostopno prek: http://www.dpiciga.com/Lsfinska.pdf.
28
Zlasti v prvem desetletju; v zadnjih letih pa se uvršča med prvo deseterico (WEF).
29
Avtorica je imela priložnost, da se udeleži dveh konferenc o na znanju temelječem gospodarstvu, ki jih je za države,
vstopajoče v EU, organiziral Inštitut Svetovne banke (World Bank Institute): leta 2002 v Parizu in leta 2003 v Helsinkih
(skupaj s finsko vlado). Na pariški konferenci je bil finski primer preskoka v na znanju temelječe gospodarstvo posebej
izpostavljen, v Helsinkih pa smo imeli priložnost, da ga poglobljeno spoznamo. Gradiva konferenc Svetovne banke:
- Knowledge Economy Forum "Using Knowledge for Development in EU Accession Countries", World Bank, Paris,
February 19-22, 2002.
- Knowledge Economy Forum II "Implementing Knowledge Economy Strategies", World Bank and the Government of
Finland, Helsinki, March 2003.
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konkurenčnosti. Država se je odprla tujim vlagateljem ter liberalizirala in deregulirala domači trg. Oblikovala
je učinkovit sistem podpore inovacijam in povečala izvozno konkurenčnost finskih podjetij. Prestrukturirala je
gospodarstvo - med drugim se je hitro in uspešno preusmerilo na elektronske in druge proizvode visoke
tehnologije. Zmanjšala je javne izdatke. Vendar so v času, ko so zmanjšali celotne proračunske izdatke, Finci
uspeli realno povečati sredstva za izobraževanje, raziskave, razvoj in inovacije. Tudi posamezniki so začeli
spreminjati svoje vedenjske vzorce: ljudje so začeli vračati dolgove in delati več, številni so začeli iskati nove
priložnosti za strokovni razvoj in usposabljanje.
Če vodilne institucije v ekonomiji, kot sta OECD in Svetovna banka, danes dajejo Finsko z njenimi ukrepi za
vzor uspešnega prehoda v na znanju temelječe gospodarstvo, pa njeni ukrepi v 90. letih in tudi pred tem v
marsičem niso bili v skladu s takrat prevladujočo ekonomsko doktrino. Na primer: namesto da bi zmanjševali
državna vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije, so jih povečevali. 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. Da ne govorimo o državi blaginje: tako kot za druge nordijske države je
bil tudi za Finsko značilen poudarek na enakosti in relativno dokaj enakomerna porazdelitev prihodka (država
blaginje). In retrogradne analize finske poti (npr. iz l. 2006 o Finski kot gospodarstvu znanja 30) odkrivajo, da
njihovega uspeha ni mogoče razložiti, če ne upoštevamo širšega kulturnega konteksta in družbenih
dejavnikov (vse v zgodovinski perspektivi), v povezavi z geografskimi danostmi. V nadaljevanju bomo
izpostavili nekaj teh dejavnikov, pomembnih za snovanje integralnega pristopa k soočanju z globalnimi izzivi.
V prihodnost usmerjen odgovor na gospodarsko krizo:
Trde razmere za preživetje in negostoljubno okolje (Finci tvorijo 60 % svetovne populacije, ki živi tako
severno kot oni, delno znotraj arktičnega kroga) so prav gotovo prispevali k izraziti usmerjenosti Fincev v
prihodnost: vedno so morali načrtovati naprej, kako bodo preživeli. Tako so razvili zmožnost oblikovati vizije,
za katere so bili pripravljeni tudi kaj potrpeti – in vizije (ki so zahtevale odrekanje) najdemo tudi na začetku
njihovega gospodarskega čudeža.
Finci kot samozadostna in povezana skupnost, odprta za sodelovanje z drugimi kulturami:
Brez neodvisnega, samozavestnega duha, močne nacionalne zavesti in ponosa finski čudež ne bi bil mogoč31.
Med odlike finskega značaja, ki so pomembno prispevale k njihovemu uspehu, lahko štejemo močno
zaupanje vase in zavest, da zmorejo sami, nagnjenost k opiranju na lastne sile. Finska je država z edinstvenim
jezikom, ki je vzpostavil močno izraženo nacionalno kulturo, vendar ne zagotavlja avtomatičnega dostopa do
mednarodnih komunikacij.
Po drugi strani je za Fince tradicionalno značilna velika odprtost do sveta, pripravljenost na interakcijo z
zunanjim svetom na odprt, vendar na narodno zaveden način. Odlikuje jih naravna radovednost glede
zunanjega sveta, zaradi katere so tudi zelo odprti za ideje in tehnologijo od drugod. Za primer: bili so med
prvimi na svetu, ki so začeli uporabljati elektriko in telefon, prav tako so bili pripravljeni eksperimentirati z
novimi tehnologijami telefoniranja in razviti svoje verzije.
Vrednote in država blaginje:
Kot beremo v študijah komaj verjetnega uspeha te po številu prebivalstva razmeroma male dežele, Fince
tako kot druge nordijske narode odlikujejo močan povezovalni duh, visoka moralna načela, poudarek na
enakosti in relativno dokaj enakomerna porazdelitev prihodka. Citirana študija Dahlmana in soavtorjev
zaključuje, da uveljavitev »države blaginje« (tudi tradicionalni dosežek, pri katerem so se zgledovali po
30

Izdala sta jo Svetovna banka in IBRD:
Dahlman, C.J., Routti, J., Ila-Anttila, P. (eds.) (2006). Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons
Learned. New York: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Dostopno prek:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7138
31
K temu je prav gotovo prispevalo tudi dolgo obdobje podrejenosti sosednjim večjim narodom (do leta 1917): Švedom
in Rusom.
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Švedski) ni nezdružljiva s tehnološkimi inovacijami, z razvojem informacijske družbe in z dinamično novo
ekonomijo. Še več: kaže, da je država blaginje (in znotraj nje zlasti izobraževalni sistem) dejavnik, ki
odločujoče prispeva k stabilni rasti te nove ekonomije, saj zagotavlja izobražene kadre za povečevanje
produktivnosti dela. Država blaginje prinaša tudi institucionalno in socialno stabilnost, ki blaži udarce za
gospodarstvo in za prebivalstvo med potencialnimi obdobji ostrih preobratov navzdol.
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. Za ilustracijo: od pripadnikov drugih narodov, ki na
različne načine sodelujejo pri upravljanju EU, je avtorica slišala za dve značilni odliki Fincev: »Če Finec reče,
da bo nekaj naredil, štej to za narejeno.« In druga: »Ko se Finci za nekaj skupaj odločijo, potem si za ta cilj
prizadevajo vsi, tako posamezniki iz različnih vladnih resorjev ter nevladnih organizacij in institucij kot
predstavniki poslovnega sveta.«
Prav gotovo je v taki državi tudi laže priti do nacionalnega konsenza za dramatične reforme. In dalje: Logičen
je zaključek, da so Finci uspeli v najbolj kritični situaciji izpeljati radikalno reformo, ki je bila v veliki meri v
skladu z njihovo kulturo in nacionalnimi posebnostmi. Pristop, ki jim je pomagal pri razvoju na znanju
temelječega konkurenčnega gospodarstva, uporabljajo tudi prehodu v trajnostno družbo 32 – pri tem so
ponovno zgled drugim državam.
V prihodnjem tednu pa bomo na podlagi praktičnih primerov in skupaj z drugimi avtorji razvijali načela za
celostno, integralno (»out-of-the-box«) soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi: Kakšno vlogo imajo
vrednote, kultura in skupnost?
Dr. Darja Piciga

32

Več o tem na: http://www.sd-network.eu/?k=country%20profiles&s=single%20country%20profile&country=Finland.
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 6. nadaljevanje

DRUGI TEDEN
29. 1. 2018

6. Poskušamo z NAČELI. In namesto »silosnega« mišljenja predlagamo integriran
pristop.
V prvem tednu Integralne serije smo opozorili na množico med seboj prepletenih izzivov
,
globalnih in hkrati lokalnih, s katerimi se sooča človeštvo. Ki se zaradi tega, ker jih neuspešno rešujemo,
večinoma še zaostrujejo. Če hočemo biti aktualni, govorimo o katastrofalnem zanemarjanju načel
trajnostnega razvoja. Zato smo predpostavili, da globalni izzivi v kontekstu razvijajoče se družbe znanja
zahtevajo korenite spremembe v mišljenju in ravnanju posameznikov in družbenih skupin, institucij in
sistemov. In v NAPOVEDI Integralne serije obljubljamo NAČELA za sestavljanje novega konceptualnega okvira
za razreševanje globalnih izzivov. Zavedamo se namreč, da »nič ni tako praktično kot dobra teorija«. Teorija
torej, ki deluje v praksi, najprej pa jo je zmožna razložiti. Tudi zato se toliko ukvarjamo z odličnimi praksami
trajnostnega razvoja – od najbližjih, avtentičnih slovenskih, do tistih na drugem koncu sveta. In živeli naj bi v
obdobju, ko družba temelji na znanju. Ne samo tehničnem in tehnološkem.
Ta načela morajo biti torej uporabne usmeritve za naše ravnanje.
Lažje nam je, če se problemov lotimo s kančkom humorja. Poskusimo torej s prvimi šestimi, ki se nakazujejo v
dosedanjih zapisih Integralne serije (1. – 5. NADALJEVANJE):

1. »Out-of-the-box« je zakon!

(prevod: Spravimo se ven iz okvirov, razmišljajmo brez kalupov!)

2. Znanje ne sme ostajati »popredalčkano« in ne sme biti enostransko.
3. Priseganje na »edino zveličavni« ekonomski model je zmota. Pa še: Ekonomija (ekonomski sistem) mora
delovati za vse.
4. Brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna.
5. Ne odtrgajmo se od korenin svoje skupnosti! In hkrati: Ves svet je naš oder.
6. Narava je naša največja učiteljica. Naj bo tudi naša prijateljica!
V tednu, ki je pred nami, bomo na podlagi praktičnih primerov, različnih razprav, teorij in dokumentov ter
skupaj z drugimi avtorji zgornja načela za soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi še dodatno utemeljili in
približali bralcem.
V današnjem prispevku nekaj več besed o nujnosti preseganja meja med znanstvenimi disciplinami, strokami,
področji, sektorji, … na kar smo opozorili v 2. nadaljevanju.
NAČELO 2: Znanje ne sme ostajati »popredalčkano« in ne sme biti enostransko.
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+2033. Pred konferenco so bila objavljena kakovostna poročila, ki so podala preglede nad
takratnim stanjem na vseh področjih trajnostnega razvoja, nad učinkovitimi strategijami, ukrepi in
praktičnimi rešitvami, ter so usmerjala k informiranemu delovanju za trajnostno prihodnost.
33

Avtorica se je konference udeležila kot članica mednarodnih nevladnih organizacij.

13

Peto poročilo o stanju Zemlje (Global Environment Outlook
5, GEO5)34 ki je nastalo v okviru Programa Združenih
narodov za okolje (UNEP), je verjetno najbolj celovito med
poročili, ki so bila predstavljena na konferenci Rio+20.
Poročilo GEO5 je zaključilo, da se je kljub mednarodno
sprejeti ciljem iz leta 1992 hitrost uničevanja človekovega
okolja še povečala, cilji so ostali še vedno neuresničeni. Ob
tem opozarja:
- na številne, med seboj povezane spremembe v
ekosistemih Zemlje, ki imajo že resne posledice za
blagostanje človeštva,
- in na kompleksnost procesov za prehod v trajnostno
družbo.

Slika: Achim Steiner, takratni direktor UNEP,
predstavlja poročilo

Eden od najbolj izpostavljenih problemov zaradi neusklajenega in nepovezanega delovanja, je povečevanje
cen hrane in s tem povečevanje lakote in revščine zaradi spodbujanja uporabe biogoriv kot obnovljivih virov
energije. Nadomeščanje fosilnih goriv s kulturnimi rastlinami, iz katerih pridobivamo bioenergijo, lahko
pripomore k reševanju energetske problematike. Poleg tega z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov
prispeva k blaženju podnebnih sprememb. Vendar pa je povezano s krčenjem gozdov in spreminjanjem rabe
tal. To vpliva na obseg zemljišč, ki je na voljo za pridelovanje hrane. Ker so svetovni prehranski trgi med seboj
povezani, to hkrati vpliva na cene hrane.
Evropsko poročilo o razvoju, ki se je osredotočilo na
upravljanje vode, energije in zemljišč35, je Evropska komisija
v Riu de Janeiru leta 2012 predstavila s ključnim sporočilom:
»Od ʺsilosnegaʺ mišljenja proti integriranemu pristopu«36.
Kot ugotavlja poročilo: Načrtovanje politik za razvoj je na
ravni EU in na mednarodni ravni še vedno pretežno
organizirano v »silosih«. Zato je nujno spremeniti pristop k
upravljanju teh virov. Še zlasti javni sektor bi moral z
ustreznimi politikami vzpostaviti integriran pristop
upravljanja celotnega presečnega področja »voda – energija
- zemlja« ter tako hkrati obravnavati daljnosežne posledice,
ki izhajajo iz posamičnih ukrepov.

Slika: Rio de Janeiro, kjer sta potekala
dva svetovna vrha o trajnostnem razvoju

Podobno Evropska agencija za okolje (EEA) v zadnjih dveh poročilih z naslovom Evropsko okolje: Stanje in
napovedi (SOER, 2010 in 2015)37 opozarja na kompleksnost izzivov in priporoča celosten, sistemski pristop:
2010: Evropa se mora nujno začeti celoviteje spoprijemati s trdovratnimi sistemskimi okoljskimi in
zdravstvenimi izzivi.

34

The Global Environment Outlook: Environment for the future we want (GEO-5). Dostopno prek:
http://web.unep.org/geo/assessments/global-assessments/global-environment-outlook-5.
35
Confronting Scarcity: Managing water, energy and land for inclusive and sustainable growth. European Report on
Development (ERD). European Union, 2012. Dostopno prek: http://ecdpm.org/wp-content/uploads/2013/10/ERD2011-2012-Confronting-Scarcity-Managing-water-energy-land.pdf.
36
From 'silo thinking' towards an integrated approach.
37
The European environment — state and outlook (SOER). Poročili dostopni prek: https://www.eea.europa.eu/soer2015/about/about-soer-2015.
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2015: Mnogi današnji in še bolj prihodnji izzivi so sistemske narave in kompleksni. Zadovoljevanje osnovnih
potreb človeštva po virih zahteva celostno, usklajeno upravljanje.
Konferenca Rio+20 je bila pomemben korak na poti do Agende za trajnostni razvoj do leta 203038 (Agenda
2030). Slednja 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. Kot poudarja tudi prvo poročilo Slovenije o
implementaciji Agende 203039, je za uspešno obravnavanje vseh SDGjev (splošnih ciljev) in povezanih
podciljev, ki so integrirani in nedeljivi, potreben celosten vladni pristop. Seveda dobri nameni in zapisane
usmeritve še niso zagotovilo, da bo nov, transsektorski pristop tudi dejansko zaživel.
In kakšno vlogo ima znanost v nakazani spremembi razvojne paradigme?
Med številnimi dogodki, ki so potekali ob uradni konferenci Organizacije združenih narodov Rio+20 leta
2012, najdemo tudi petdnevni Forum o znanosti, tehnologiji in inovacijah za trajnostni razvoj, ki se ga je
udeležilo okrog 500 znanstvenikov iz 75 držav. Zavzeli so se za novo “pogodbo” med znanostjo in družbo,
torej večje upoštevanje znanstvenih spoznanj pri oblikovanju politik in konkretnih rešitev ter večjo
vključenost znanstvenikov v te procese. Eden od rezultatov foruma je bila uradna razglasitev pobude za 10letni program trajnostnega raziskovanja z naslovom Future Earth40 (Prihodnja Zemlja), plaforme za
koordinacijo interdisciplinarnih študij. Kot je poudaril Yuan Tseh Lee, predsednik Mednarodnega sveta za
znanost (International Council for Science - ICSU), glavnega organizatorja foruma: “Nova znanstvena
spoznanja morajo imeti ključno vlogo v iskanju rešitev preko integrativnega raziskovanja, holističnega
sistemskega mišljenja in močnejših zavez na strani znanosti za komunikacijo, izobraževanje in družbeno
angažiranje.” Leta 2015 je bila »Prihodnja Zemlja« tudi ustanovljena, s ciljem, da nudi znanje in podporo za
pospešitev preobrazbe v trajnostni svet. Med drugim zagotavlja mednarodno raziskovalno agendo za
usmerjanje naravoslovnih in družboslovnih znanstvenikov, ki delajo po vsem svetu.
Za razliko od programa Future Earth, v katerem vseeno prevladuje naravoslovje, ponuja knjiga slovenskega
sociologa Franca Malija »Epistemologija družbenih ved: razlaga in razumevanje«41 kritični vpogled v
spoznavno-teoretska načela sodobnih družbenih ved. Poglavitni zaključki in priporočila pa so si v marsičem
sorodni. Mali se med drugim ukvarja z vprašanji holističnega in individualističnega pristopa k preučevanju
družbenih pojavov. Bolj kot iskanje razlik med metodo znanstvenega razumevanja in metodo znanstvene
razlage, med individualističnim in holističnim pristopom v družbenih vedah, med znanstvenim relativizmom
in znanstvenim pozitivizmom, je v njegovem delu poudarjena zahteva po iskanju stičnih točk oziroma po
sintezi različnih pogledov. Gre za poglede štirih vodilnih teoretikov znanosti dvajsetega stoletja – Karla
Popperja, Thomasa Kuhna, Maxa Webra in Niklasa Luhmanna. Epistemološke tematike, ki so obravnavane v
Malijevi knjigi o epistemologiji družbenih ved, so aktualne v času oblikovanja novega, transdisciplinarnega
tipa znanstvenega védenja, ko naj bi se vzpostavile nove kognitivne in družbene oblike povezav med
družboslovjem in naravoslovjem. Znanost v novejšem času prehaja v novo razvojno fazo, za katero je med
drugim značilno brisanje meja v različnih pomenih – tudi med različnimi znanstvenimi disciplinami.

38

Sprejeta na vrhu OZN o trajnostnem razvoju v New Yorku, 25. septembra 2015. Več o Agendi 2030 na:
http://www.mzz.gov.si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna
_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/.
39
http://slovenija2050.si/wp-content/uploads/2017/07/Slovenia-VNR-2017-Full-Report.pdf
40
http://www.futureearth.org/
41
Izdala Univerza V Ljubljani, 2007. Poudarki knjige, ki jih navajamo, so vključeni tudi v predstavitev knjige na
http://www.emka.si/epistemologija-druzbenih-ved/PR/27815.

15

Po tokratnem bolj znanstveno obarvanem prispevku bomo jutri pričeli z novimi pogledi na svetovne in
domači prakse, ki smo jih že omenili, svetovni in slovenski misleci pa nas bodo učili, kako se soočati z
globalnimi izzivi (načela iz začetka današnjega nadaljevanja). Kot je na primer pred nekaj leti, ko je bil na
obisku v Sloveniji, dejal Nobelov nagrajenec Muhammad Yunus v intervuju42 z naslovom »Banke naj bodo po
meri človeka« po opisu, kaj si lahko obetamo od socialnega podjetništva: »Vse to je mogoče, če začnemo
razmišljati v obratni smeri.«
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 7. nadaljevanje

DRUGI TEDEN
30. 1. 2018

7. Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja
V šestem nadaljevanju Integralne serije smo v šestih načelih povzeli modrosti mislecev in praktičnih
primerov, omenjenih v prvem tednu. Torej: pri iskanju trajnostne poti razvoja bomo uspešnejši,
1) če bomo presegali kalupe,
2) povezovali različna spoznanja in pristope,
3) gospodarstvo gradili na trajnostnih temeljih,
4) vrednote postavili v središče razvojnega modela,
5) se oprli na lastno skupnost in kulturo ter hkrati sodelovali z drugimi kulturami,
6) pa tudi z naravo vzpostavili prijateljski odnos.
Potrebo po transdisciplinarnem in transsektorskem pristopu smo še dodatno utemeljili, v povezavi s
svetovnimi in evropskimi prizadevanji za trajnostni razvoj. Danes pa bomo, »oboroženi« s šestimi načeli,
skušali bolje razumeti odmevne trajnostne pristope v ekonomiji.
Najprej poglejmo k tistim, ki smo jih na kratko ali z nekaj več besedami predstavili v prvem tednu.
Nobelov nagrajenec, ekonomist Muhammad Yunus, ustanovitelj Banke Grameen (leta 1977) in utemeljitelj
novih pristopov v bančništvu, je leta 2012 ob obisku v Sloveniji opisal, kako so z mikrokrediti uspeli zmanjšati
revščino v Bangladešu (namesto moškim so denar dajali ženskam) in kako lahko z ustanavljanjem socialnih
podjetij odpravimo brezposelnost43. Zaključil je: »Vse to je mogoče, če začnemo razmišljati v obratni
smeri.«44
Tako ne preseneča, da Yunus na začetku intervjuja izpostavi vrednote: »Vsa človeška bitja so hkrati sebična
in nesebična. Ne dovolimo pa, da se ta nesebičnost razvije, saj smo razvili sistem, ki se osredotoča le na
sebičnost. Poglejte poslovni svet. Vse se vrti okoli služenja denarja zase, okoli povečevanja profita. Več
denarja, ko bom imel, bolj bom srečen, je glavna ideja. Snovalci tega ekonomskega sistema so pozabili, da
obstaja še druga stran človeka, ki jo je prav tako treba izraziti v sistemu. Oni pa temu nasprotujejo in pravijo,

42

https://siol.net/posel-danes/novice/muhammad-yunus-banke-naj-bodo-po-meri-cloveka-282585. Objavljeno 19. 5.
2012.
43

Intervju z naslovom »Banke naj bodo po meri človeka« je dostopen prek: https://siol.net/poseldanes/novice/muhammad-yunus-banke-naj-bodo-po-meri-cloveka-282585. Objavljeno 19. 5. 2012.
44
Načelo 1: Out-of-the-box je zakon!
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da če hoče človek biti nesebičen, naj gre delat za dobrodelno organizacijo. To je narobe, saj sem prepričan, da
je mogoče nesebičnost izražati tudi znotraj ekonomskega sistema.«45

Slike: Dr. Muhammad Yunus na srečanju z ženami in ob prejemu Nobelove nagrade46,
naslovnica njegove avtobiografije Banker to the Poor47.
V knjigi »Banker to the Poor«, Bankir za revne, je Yunus to kritiko prevladujočega ekonomskega pristopa
izrazil z besedami: “Prevladujoča teorija prostega trga trpi zaradi ‘nezmožnosti konceptualizacije’, to je
nezmožnosti zajeti bistvo tega, kaj pomeni biti človeški oz. human. Ustvarili smo eno-dimenzionalno človeško
bitje, ki naj igra vlogo poslovnega vodje, tako imenovanega podjetneža. Izolirali smo ga od preostalega
življenja, religioznega, čustvenega, političnega in družbenega.”
V 3. nadaljevanju Integralne serije smo tudi E. F. Schumacherja, avtorja navdihujoče knjige Majhno je lepo
predstavili kot ekonomista, ki se je uveljavil s preseganjem kalupov. In kako je razvil to svoje »out-of-thebox« razmišljanje? Leta 1955 je kot ekonomski svetovalec potoval v Burmo. Tam je razvil načela, ki jih je
imenoval »budistična ekonomija«48. Zasnovana so bila na prepričanju, da posamezniki potrebujejo dobro
delo za pravi človekov razvoj. Zatrjeval je tudi, da je »proizvodnja iz lokalnih virov najbolj racionalen način
gospodarskega življenja«. Potoval je skozi veliko dežel tretjega sveta, kjer je spodbujal lokalne vlade k
ustvarjanju samozadostnih gospodarstev.
V 3. nadaljevanju smo omenili tudi svetovno vodilno zadružno podjetje Mondragon iz Španije. Lahko
rečemo, da so vrednote enakopravnosti, spoštovanja, solidarnosti, odgovornosti in druge občečloveške
vrednote v središču tega humanističnega ekonomskega modela. Te vrednote je svojim učencem leta in leta
prenašal pobudnik Mondragona, katoliški duhovnik Arizmendiarrieta.

45

Načeli 3 in 4: Priseganje na »edino zveličavni« ekonomski model je zmota. Pa še: Ekonomija (ekonomski sistem) mora
delovati za vse. Brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna.
46
Utemeljitev nagrade na povezavi: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006/grameenfacts.html.
47
Knjiga iz l. 1999 je na primer predstavljena na Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Banker_to_the_Poor.
48
V 5. načelu: Ves svet je naš oder. Seveda sta pri Schumacherju izraziti tudi 3. in 4. načelo.
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Kapital se ne obravnava kot cilj, ampak zgolj kot vir, torej
kot sredstvo ali orodje za ustvarjanje produktivnega in do
ljudi prijaznega delovnega okolja. Gre za sistem, ki je hkrati
dobičkonosen in socialen, zgrajen na (pristnih) vrednotah
krščanskega socializma.
Zato ne preseneča, da je Človečnost na delu (»Humanity at
work«) še danes slogan zadružnega podjetja Mondragona.
Kljub svetovni in španski gospodarski in finančni krizi je
Mondragon po letu 2008 povečeval prodajo in se širil v
druge države. V času recesije jim zaradi solidarnosti ni bilo
treba odpuščati, saj so nekatere delavce prezaposlili iz ene
v drugo zadrugo, poleg tega si zadruge med seboj
ekonomsko pomagajo.

Slike: Oče Arizmendiarrieta,
naslovnica starejše knjige o Mondragonu,
napis nad vhodom v poslovno stavbo Mondragona
Za svoj obstoj in rast je korporacija Mondragon že leta 1959 ustanovila lasten bančni sistem Caja Laboral
Popular, ki ureja prihranke ljudi in zagotavlja vire za razvoj zadruge, prav tako ponuja finančno podporo in
svetovanje pri ustanavljanju novih zadrug.
Poslovanje, ki temelji na vrednotah, in s tem povezan odnos do denarja in dobička, je v intervjuju za revijo
Jana oktobra 2012 nazorno predstavil Mikel Lezamiz, direktor za izobraževan je v Mondragonu: »V zadrugi je
vse transparentno, vsi vedo o njenem poslovanju vse, vsi sprejemajo odločitve. Zato ni nikakršnih tajkunskih
prevzemov, tveganih naložb, odlivanja denarja v le nekaj žepov. To seveda dolgoročno pomeni boljše
gospodarjenje. V Mondragonu je pravilo tako, da gre 45 odstotkov od dobička vedno v sklad. To pomeni, da
je v okviru zadruge na računu vedno konkreten denar, namenjen za premoščanje krize ali za naložbe. Druga
podjetja to praviloma pokrivajo s krediti in veste, kam to pripelje. Če se malo pošalim, kapitalistična podjetja
tako kot meščani živijo od kreditnih kartic, zadruge pa tako kot kmetje zapravljajo le tisto, kar imajo v
nogavici. Zato zadruge v krizi pomagajo reševati celotna gospodarstva, saj so eden redkih poslovnih
subjektov z lastnimi sredstvi.«
Spoznavanje ozadja več desetletij uspešnega razvoja Mondragona nas je pripeljalo do trajnostnega
bančništva v 4. nadaljevanju in do zdravega »kmečkega« odnosa do denarja, ki ga najdemo tudi pri
slovenskih gospodarstvenikih (primer Mlekarne Celeia). Prejšnji teden smo se seznanili z etično Banko
Triodos iz Nizozemske, ki je podobno kot Mondragon uspešno preživela tudi globalno finančno krizo. Danes
pa še povejmo, da je bila leta 1980 ustanovljena kot antropozofska pobuda, torej v skladu z načeli Rudolfa
Steinerja in s podobnim odnosom do denarja kot pri Mondragonu, kasneje pa je svoje filozofske temelje
razširila.
In v tej smeri bomo nadaljevali tudi v naslednjem prispevku.
Dr. Darja Piciga
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 8. nadaljevanje

DRUGI TEDEN
31. 1. 2018

8. Vrednote kot temelj trajnostnega gospodarjenja – tudi v Egiptu in Sloveniji
Po šestih praktičnih načelih za soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi (6. nadaljevanje) smo se v sedmem
nadaljevanju osredotočili na vrednote49. Spoznali smo, da so v povezavi z drugimi načeli prispevale k razvoju
teoretske misli in svetovno priznanih praktičnih primerov trajnostnega gospodarjenja: Muhammada Yunusa
in Banke Grameen, E. F. Schumacherja, zadružnega podjetja Mondragon in očeta Arizmendija, Banke Triodos
(z vsemi smo se srečali že v I. tednu Integralne serije, v 3. in 4. nadaljevanju).
Tokrat si bomo ogledali SEKEM, trajnostno skupnost-podjetje v egiptovski puščavi, svetovno uspešno
biodinamsko poljedeljstvo50, ki ga je ustanovil in do lanskega leta vodil dr. Ibrahim Abouleish51. V mlajših
letih je bil študent, profesor in raziskovalec na nam bližnji graški univerzi v Avstriji. Filozofske osnove tega
modela predstavljajo zlitje zmernega islama in Steinerjeve antropozofije52: slednja je tudi nam blizu, zlasti v
vzgoji in izobraževanju (Waldorfski vrtci in šole) in kmetijstvu (biodinamika).
Za poslovni model 21. stoletja, ki združuje komercialni, tržni uspeh s socialnim in družbenim razvojem, je dr.
Ibrahim Abouleish skupaj z egiptovsko skupnostjo - podjetjem SEKEM leta 2003 prejel alternativno Nobelovo
nagrado (Right Livelihood Award)53. Navdahnjen z vizijo cvetoče oaze (rajskega vrta) sredi puščave, je SEKEM
ustanovil leta 1977 kot biodinamsko poljedelstvo na 70 hektarjih najbolj nerodovitne zemlje sredi egiptovske
puščave, severovzhodno od Kaira, in od tedaj se je razvilo v uspešno in razvejano mednarodno podjetje s
približno 2.000 zaposlenimi.
Ibrahim Abouleish je bil rojen leta 1937 v Egiptu. Študij kemije in medicine je začel z 19 leti na Tehniški
univerzi v nam bližnjem Gradcu v Avstriji, leta 1961 je zaključil študij kemijske tehnologije, leta 1969 pa
doktoriral iz farmakologije. Na tem področju je postal ugleden raziskovalec in pridobil več patentov za nova
zdravila. Vključil se je v nemško kulturo in se med drugim poglobil v antropozofijo Rudolfa Steinerja, ob tem
pa ostal veren musliman. Ko je leta 1975 obiskal domovino, ga je pretresla njena obubožanost – revščina,
prenaseljenost, okoljska degradacija, neustrezno šolstvo in zdravstvo ... Sledil je »klicu Alaha«, se odrekel
uspešni vodstveni karieri v farmakologiji in se dve leti kasneje vrnil v muslimanski, sicer v verskem smislu zelo
okosteneli Egipt. Razvil je svojstveno filozofijo, ki predstavlja zlitje prenovljenega islama in antropozofije in
mu je omogočila trajnostno revitalizirati tako zemljo kot širšo skupnost, v kulturnem in družbenem smislu. 54
Simbolno je izražena v trajnostni roži (slika), ki združuje gospodarsko, družbeno in kulturno življenje. Tako je
nastal eden najbolj obetavnih družbeno-ekonomsko-kulturnih eksperimentov, ki je tudi odličen primer
trajnostnega, sonaravnega razvoja. Prav gotovo je k temu uspehu pomembno prispevalo tako naravoslovnotehnično in biomedicinsko znanje kot »alternativno« védenje iz biodinamike, pridobljeno v Evropi.
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Načelo 4: Brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna.
Več o SEKEM-u na http://www.sekem.com/, odličen video na http://www.youtube.com/watch?v=5zzRtFCvI0I, v
slovenščini pa imamo članek z naslovom Rajski vrt v puščavi (Edita Žugelj, Pomagaj si sam, 18. 4. 2014, str. 44 – 45).
51
Na žalost ga danes ni več med nami.
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Načelo 5: Ne odtrgajmo se od korenin svoje skupnosti! In hkrati: Ves svet je naš oder.
53
Utemeljitev za nagrado na: http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/ibrahim-abouleish-sekem/.
54
Izredno močno »out-of-the-box« razmišljanje in tudi delovanje (1. integralno načelo).
50
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Slike: dr. Ibrahim Abouleish, naslovnica njegove knjige o SEKEM-u, trajnostna roža SEKEMA-a55
Danes organizacija SEKEM vključuje biodinamične farme, trgovske družbe za proizvodnjo in predelavo živil,
kozmetičnih izdelkov, zdravil ter izdelkov iz ekološkega bombaža, sistem vzgoje in izobraževanja (od vrtca do
univerze), ki temelji na načelih Waldorfske pedagogike, univerzo in raziskovalni center ter druge družbene
dejavnosti. Vrtci in šole so na primer odprti za otroke vseh verskih in etničnih pripadnosti. S skupnim delom
so vodstvo in zaposleni ustvarili moderno korporacijo, ki temelji na inovativnih kmetijskih proizvodih, na
odgovornosti do družbe in na okoljski trajnosti.
Krovno načelo SEKEM-a je islamski pojem »skrbništva nad Zemljo«: zemlja in tla so nam dani v skupno skrb.
Ekonomsko življenje SEKEM-a se prične z »zdravljenjem« prsti z biodinamičnimi metodami. Abouleish izhaja
iz predpostavke, da ekološka pridelava izboljšuje agro-bio-diverziteto in ne proizvaja nobenih neuporabnih
odpadkov. SEKEM stremi k združitvi materialnega in duhovnega vidika v življenju zaposlenih, kot virih v
islamski ekonomiji. Navdih črpa iz duhovnih in naravnih ved, iz religije in umetnosti.
Med številnimi dosežki, ki so odmevali v Egiptu in po svetu, omenimo uspeh pri gojenju ekološkega
bombaža: ko so uspeli prepričati egiptovsko ministrstvo za kmetijstvo, da na celotnem območju egiptovskega
bombaža (4.000 km2) vpelje ekološke metode za zatiranje škodljivcev, se je v dveh letih poraba pesticidov
zmanjšala za 90 %, pridelek bombaža pa povečal za skoraj 30 %. Vizionarski Egipčan dr. Ibrahim Abouleish
dokazuje, da je pri iskanju trajnostnih rešitev za sožitje z naravo potrebno vrhunsko naravoslovno in tehnično
znanje, hkrati pa je nujno upoštevati druge razsežnosti, družbene in gospodarske vidike, in seveda graditi na
vrednotah.
Vizija SEKEM-a, objavljena na njihovi spletni strani56, vključuje vrednote trajnostnega razvoja: Trajnostni
razvoj v prihodnost, kjer lahko vsak človek razvije svoj individualni potencial; kjer človeštvo živi skupaj v
družbenih oblikah, ki odražajo človeško dostojanstvo; in kjer vsa gospodarska dejavnost poteka v skladu z
ekološkimi in etičnimi načeli57. Vrednote, kot so jih opredelili, pa spominjajo na drugo in šesto od naših
integralnih načel58: V naravi je vsak organizem neodvisen in hkrati sistemsko povezan z drugimi organizmi.
Navdahnjeni s temi ekološkimi načeli, ki predstavljajo modrost narave in vesolja, si stalno prizadevamo
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Vir: http://www.sekem.com/en/about/sustainability/sustainability-flower/.
http://www.sekem.com/en/about/vision-mission/.
57
Načelo 3: Priseganje na »edino zveličavni« ekonomski model je zmota. Pa še: Ekonomija (ekonomski sistem) mora
delovati za vse.
58
2. Znanje ne sme ostajati »popredalčkano« in ne sme biti enostransko. 6. Narava je naša največja učiteljica. Naj bo
tudi naša prijateljica!
56
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pridobiti in ohraniti skladno ravnovesje med naslednjimi polarnostmi in jih vključiti v naš razvoj: samopotrditev - integracija, širitev - ohranjanje, tekmovanje - sodelovanje, količina - kakovost, suverenost –
partnerstvo.
Prof. Abouleish je navdihnil tudi iskanja trajnostni poti v Sloveniji. Kot prijatelj naše dežele se je udeležil prve
mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet septembra 2013 v Mariboru. O tej
konferenci je kratek zapis v knjigi Integral Green Slovenia59, ki smo jo ob izidu leta 2016 napovedali z
naslednjimi besedami: 25 let je minilo. Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v
tem času uspeli doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo
do narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na
modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno uporabiti in povezati najboljše, kar nudijo Slovenija,
Evropa in svet. Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko učijo tudi v drugih državah, tudi
najbolj razvitih.
V 3. nadaljevanju Integralne serije smo omenili dve taki odlični praksi iz Slovenije, ki sta podrobneje opisani v
naši knjigi in ju lahko postavimo ob bok svetovnim trajnostnim zgledom, kot je SEKEM: Domel in Pipistrel.
Obe podjetji, pa tudi številne druge slovenske organizacije in skupnosti (v knjigi smo jih prikazali 20), ob svoji
predstavitvi posebej poudarijo vrednote. Domel tako izpostavi: pripadnost, ustvarjalnost in ambicioznost,
odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, ter skrb za stranke in zaposlene. Podjetje Pipistrel
pa je odlikovanje Republike Slovenije Zlati red za zasluge prejelo ne le za uveljavljanje zmagovite inovativne
filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavilo med tehnološke velesile, ampak tudi za prispevek k razvoju
okolju prijazne tehnologije.
Več o slovenskih dobrih praksah, odgovornih do ljudi in do narave, v naslednjih prispevkih.
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 9. nadaljevanje

DRUGI TEDEN
1. 2. 2018

9. Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina – Solčavsko:
narava kot vrednota
»Gordijski vozli« današnjega časa, družbeni, gospodarski in okoljski problemi – tako veliki svetovni kot
konkretni iz našega okolja – prav gotovo zahtevajo sveže poglede in pristope ter njihovo povezovanje, hkrati
pa oporo in vodstvo v vrednotah naših skupnosti. Praktična načela za njihovo razreševanje spoznavamo s
pomočjo odličnih praks iz sveta financ in gospodarstva, ki so se zarisale na svetovni zemljevid trajnostne
ekonomije - od bank Grameen in Triodos do zadružnega podjetja Mondragon, in preko nosilcev modrosti za
prihodnost po meri človeka in narave, od očeta Arizmendija do profesorja Ibrahima Abouleisha. Še posebej
dragoceni pa so primeri, ki so nastali na naših tleh. Zato se jim bomo posvetili v tem in več naslednjih
nadaljevanjih.
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Podrobnejša predstavitev knjige na spletni strani http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integralgreen-slovenia-2/.
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Začenjamo s turistično dejavnostjo v sožitju z naravno in kulturno dediščino – med drugim zato, ker se je
Slovenija v zadnjih letih uvrstila med najbolj privlačne destinacije na turističnih zemljevidih sveta. Ta uspeh
po eni strani prinaša blagostanje, po drugi pa ogroža naravno okolje. V Logarski dolini so se s takimi tveganji
srečali že pred desetletji – in rešitev našli v tem, da so naravo samo postavili za najvišjo vrednoto.
Trajnostni razvoj turističnega območja Logarska dolina – Solčavsko je odličen primer sistematičnega
upravljanja z lokalnimi viri. Predstavil nam ga bo Marko Slapnik, eden od soustvarjalcev te trajnostne zgodbe
in nosilcev zelenega razvoja Solčavskega.60
Dr. Darja Piciga

Solčavsko je geografsko zaokroženo območje ob
meji med Slovenijo in Avstrijo, ob izvirih reke
Savinje v Zgornji Savinjski dolini, v naročju
Kamniško-Savinjskih Alp. Območje je najbolj
prepoznavno po treh alpskih dolinah: Logarska
dolina, Robanov kot in Matkov kot. Logarska
dolina in Robanov kot sta danes zavarovana kot
krajinska parka. Varovana območja tako vključno z
omrežjem Natura 2000 obsegajo preko 80%
površine Solčavskega.
Slika: Krajinski park Robanov kot
Solčava je majhna alpska vasica, po kateri je območje
dobilo ime, večina prebivalcev pa živi na
visokogorskih kmetijah. Pod goro Olševo, z
znamenito Potočko zijavko, leži zaselek Podolševa.
Kmetije med Matkovim kotom in Podolševo so med
sabo povezane s Solčavsko panoramsko cesto, ki
nudi lepe razglede na doline in na verigo KamniškoSavinjskih Alp in je bila leta 2015 izbrana za najboljšo
tematsko pot v Sloveniji.
Slika: Solčavsko panoramska cesta, z razgledom na
Logarsko dolino
Pred tem je leta 2005 podjetje domačinov, Logarska dolina d.o.o., prejelo mednarodno nagrado Cipre
International, v natečaju “Prihodnost v Alpah” za inovativno in uspešno upravljanje krajinskega parka. Leta
2009 je dobilo Solčavsko naziv Evropska destinacija odličnosti za turizem v varovanih območjih.
Občina Solčava je vzpostavila večnamensko središče za trajnostni razvoj – Center Rinka (2011) in prejela
»Zlati kamen«, nagrado za razvojne dosežke. Center Rinka je prejel več nagrad za arhitekturo in delovanje:
Zlati svinčnik, Plečnikovo medaljo, nagrado mednarodnega natečaja Constructive Alps. Turistična destinacija
Logarska dolina - Solčavsko se je leta 2016 s srebrnim znakom uvrstila v zeleno shemo slovenskega turizma.
A ni bilo vedno tako.
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Trajnostna zgodba Solčavskega je podrobneje predstavljena in razložena v več knjigah, med drugim v Integral Green
Slovenia (5. poglavje) in v Znamenjih trajnosti (Nevenka Bogataj (ur.), Andragoški center Slovenije, 2013; str. 123 –
127).
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Lepote Logarske doline so že od 18. stoletja naprej opisovali obiskovalci od vsepovsod. Po drugi svetovni
vojni je dolino začelo obiskovati vse več turistov. Predvsem enodnevni obiskovalci so v Logarski prirejali
piknike, kurili v naravi in tam puščali tudi velike količine smeti. Domačini so gasili požare in pospravljali za
turisti. To se je z leti stopnjevalo in nejevolja domačinov je naraščala, dokler ni leta 1987 pristojna občina z
odlokom zavarovala Logarske doline. A ker ni bilo denarja za naravovarstvene nadzornike, se stanje v
krajinskem parku ni kaj prida izboljšalo. Ko je bilo stanje za domačine že na meji vzdržnosti, so leta 1992
ustanovili podjetje in dobili koncesijo za upravljanje s krajinskim parkom. To je bil takrat prvi primer v
Sloveniji, pa tudi širše, da so domačini upravljali z zavarovanim območjem. Desetletje po javni graji urejenosti
Logarske doline, ko so novinarji dolini podelili t.i. »turistično bodečo nežo«, je Logarska na enakem
ocenjevanju krajev dobila »turistični nagelj« za urejenost doline in razvoj turizma. S trudom in skupnim
delom domačinov, družbenikov podjetja Logarska dolina d.o.o., se je v dolini v kratkem času veliko
spremenilo.
Vpliv ugodnega razvoja krajinskega parka se je postopoma širil na območje Solčavskega in Zgornje Savinjske
doline. Logarska dolina je z jasno izraženo sonaravno razvojno tendenco postala vodilna destinacija v državi
in širše na področju sistematičnega pristopa k trajnostnemu razvoju. Krajinski park Logarska dolina je postal
primer dobre prakse trajnostnega upravljanja z zavarovanim območjem, ki je privabljal številne strokovnjake
pa tudi ostale ljubitelje narave iz Evrope in iz ostalih delov sveta.
Na Solčavskem so domačini izvedli številne projekte trajnostnega razvoja na področjih ohranjanja dediščine,
razvoja trajnostnega turizma, urejanja infrastrukture in upravljanja z obiskom. Vsem pa je skupna smer
razvoja, ki jo lepo ponazarja dolgoletni slogan krajinskega parka: »Logarska dolina ni tu, da bi jo spreminjali,
ampak, da ona spremeni vas.«
Težave zaradi povečanega števila obiskovalcev so se občasno začele pojavljati tudi v drugih delih območja, v
Robanovem kotu in ob Solčavski panoramski cesti. Zato je Občina Solčava kot odziv na potrebe okolja
odkupila propadajočo stavbo v središču vasi Solčava in s pomočjo sredstev Norveškega finančnega
mehanizma postavila novo večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega - Center Rinka. Ta
povezuje različne dejavnosti za trajnostni razvoj območja in prinaša nove razvojne priložnosti.
Center Rinka je namenjen ljudem in organizacijam z idejo in željo po podjetniškem ali umetniškem
ustvarjanju, medgeneracijskem druženju in ohranjanju dediščine, ki dajejo pomemben impulz trajnostnemu
razvoju Solčavskega. Tu se domačini, obiskovalci in strokovnjaki srečujejo z istimi ključnimi temami: lepota
narave in njeno varovanje, tradicionalne vrednote in ohranjanje dediščine, kvaliteta življenja, trajnostna raba
naravnih virov.
Strateško zasnovan razvoj lokalnih produktov so domačini usmerili v tri ključne dobaviteljske verige: lesno –
od drevesa do pohištva, volneno – od ovce do obleke, kulinarično – iz narave na krožnik.
Občina Solčava, Center Rinka, podjetja v
krajinskem parku Logarska dolina in številna
druga podjetja ter turistični ponudniki v
območju s skupnimi prizadevanji gradijo
postopen razvoj, ki naj bo prijazen za naravo in
obiskovalce ter koristen domačinom. S tem
namenom spodbujajo izdelavo in prodajo
lokalnih izdelkov in storitev s pomočjo
tematskih dogodkov in prireditev, turističnih
programov ter usmerjenih razvojnih projektov.

Slika: Obisk v Logarski dolini
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Logarska dolina - Solčavsko v povezavi s širšim območjem Zgornje Savinjske doline (p)ostaja skupnost
kreativnih ljudi z jasno razvojno vizijo, ki v nove razvojne projekte sistematično vključuje mlade izobražene
domačine. Profesor dr. Boštjan Anko, dober poznavalec Solčavskega, je zapisal, da iskanje prihodnosti
Solčavskega ne bo šlo v smeri iskanja ene same "idealne" dejavnosti, ampak v smeri iskanja skladnega sožitja
vseh dejavnosti, ki so del solčavske identitete, na osnovi trajnostnega razmišljanja.
Skozi generacije domačinov Solčavskega so se ohranile univerzalne tradicionalne vrednote, ki so uporabne
tudi za današnji čas. V samem jedru vrednot se zrcali globoko spoštovanje do narave in dediščine prednikov.
V medsebojni povezanosti pa je jasno izražen interes in motivacija za dobro skupnosti in njen razvoj. Kot izraz
temeljnih vrednot skupnosti na Solčavskem lahko štejemo prilagojen slogan krajinskega parka Logarska
dolina: „Narava ni tu zato, da bi jo spreminjali, ampak, da ona spremeni nas.”
Marko Slapnik

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 10. nadaljevanje

DRUGI TEDEN
2. 2. 2018

10. Andrej Pečjak, pionir solarne mobilnosti iz Slovenije
Soočanje s prepletom zahtevnih družbenih, okoljskih in gospodarskih izzivov današnjega sveta, za trajnostno
prihodnost in tudi že sedanjost, prav gotovo zahteva nekonvencionalno razmišljanje in povezovanje znanja
različnih strok in področij. Še zlasti to velja za ekonomijo in finance, ki morata delovati za vse. Zavedamo se,
da brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna. Pri uporabi
teh načel nas lahko navdihujejo posamezniki, organizacije in skupnosti, ki so s trajnostnim in povezovalnim
pristopom dosegli mednarodni uspeh in veljavo. Najdemo jih tako po svetu kot doma.
V 9. nadaljevanju smo spoznali zgodbo Solčavskega pri razvoju vrhunske trajnostne destinacije. Ob tem se
spomnimo, da je Slovenija po kakovosti in ohranjenosti naravnega okolja med najboljšimi na svetu. Če pa
pogledamo vse naše vplive na okolje (npr. koliko ga onesnažujemo s svojim življenjem in dejavnostjo, koliko
vplivamo na podnebne spremembe – fosilna goriva itn.), pa smo krepko med razvitimi državami, ki naredijo
Zemlji največ škode (indeks ogljični odtis): na leto porabimo več kot dvakrat toliko, kot nam pripada. Lani
smo že 13. maja začeli trošiti naravne vire, ki pripadajo zanamcem (dan okoljskega dolga; svet v povprečju 2.
avgusta).61 Zato je toliko bolj pomembno, da imamo izjemne inovatorje, ki so prebojni tudi v svetovnem
merilu (omenili smo že Pipistrel) in jih pri tem vodijo vrednote - skrb za okolje in za prihodnost človeštva.
Tokrat bomo spoznali slovenskega inovatorja Andreja Pečjaka, ki nam bo predstavil projekt Solarne
mobilnosti62. Ker se celotna Slovenija podaja na pot električne mobilnosti, so njegova razmišljanja, dejanja in
izkušnje še posebej dragoceni. Najprej pa nam bo pojasnil razloge, zakaj se je želel ukvarjati s spreminjanjem
konvencionalnega (na fosilna goriva) pogona avtomobilov.
Dr. Darja Piciga
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Podatke o okoljskem (ekološkem) odtisu in dnevu okoljskega dolga objavlja organizacija Global Footprint Network:
https://www.footprintnetwork.org/.
62
Tudi Andrej Pečjak ima svoje poglavje v knjigi Integral Green Slovenia (9. poglavje). O svoji poti solarne mobilnosti je
veliko objavljal na spletni strani http://www.ad-pecjak.si/ECO/EcarSLO1.htm, v zadnjih letih pa je bolj aktualna
Metronova stran: http://eauto.si/sl/domov/. »Zašel« je celo v detektivski roman:
https://www.capscovil.com/en/strategic-projects/black-hungarian.

24

Lahko bi napisal stotine strani o ekologiji, o smislu našega življenja, o svetu, ki ga bodo podedovali naši
otroci, če bomo še naprej delovali tako, kot sedaj … vendar bi bilo to brez koristi! Ljudje, ki so pametnejši od
mene, so že napisali in dokazali vse, kar je bilo možno, toda le redki so jim prisluhnili. Vse drugi so slepi in
sledijo čredi na poti samouničenja. Predstavljajte si, da v povprečju vsak človek na svetu pokuri ekvivalent
dveh ton premoga63 letno (za ogrevanje, prevoze, hlajenje, kuhanje, proizvodnjo izdelkov), v Sloveniji pa je to
deset ton. Večina tega je vzeta iz nafte in zemeljskega plina in bo prav gotovo še naprej vplivala na podnebje.
Zato delam tisto, kar moram delati, da lahko spim z lahko vestjo. Tu so nekateri rezultati tega dela …
Že kot študent sem skušal narediti električni avto, šele leta 2006 pa mi je to uspelo, ko smo s prijatelji
predelali starega Renault Espace v električno vozilo. Cilj je bil pokazati in dokazati, da tehnologije že obstajajo
in da če lahko trije hobisti sestavijo tak avto v domači garaži, bi lahko proizvajalci vozil to storili bolje in
ceneje. Eden prvih večjih projektov je bila leta 2009 predelava športnega avtomobila Mazda RX-8, ta avto
tudi še vedno vozi. Naše štiri električne avtomobile smo kmalu povezali s fotovoltaično elektrarno, ki je letno
zagotavljala čisto energijo za 30.000 km in tako v praksi dokazali, da je ideja solarne mobilnosti tudi praktično
uresničljiva. Projekt je bil zaključen maja 2009 s povezavo elektrarne v omrežje in nadgrajen leta 2016 s
»Trajnostnim energetskim krogom«.

Trajnostno življenje –
družinska hiša Andreja Pečjaka

Avtomobilska “flota” Inštituta Metron

V Sloveniji sem sodeloval z več podjetji na področju električne mobilnosti, tudi pri razvoju hibridne ladje
Greenline ter v projekih podjetja Elaphe. V letu 2010 sem predeloval avtomobile po svetu - spomladi BYD F0
na Kitajskem, jeseni pa Smarta v Belgiji. V letu 2011 sem se ukvarjal z izdelavo prototipov italijanskega
proizvajalca Grecav z vgradnjo Mahle-Letrikinega pogonskega sistema in za namen serijske proizvodnje. Od
leta 2012 dalje delujem predvsem v okviru Inštituta Metron. Marca 2013 je ekipa Metrona z našo predelano
Dacio Sandero elektro na 14. Rallyu Monte Carlo des energies nouvelles osvojila dve prvi mesti: poraba
skupno in rally v razredu električna vozila. Novembra 2013 smo začeli z delom na projektu METRON 7 –
izdelava enoprostorskega električnega avtomobila z dometom 700 km pri 70 km/h. Avto ima motor in
krmilnik podjetja Mahle-LETRIKA; največja hitrost je 180 km/h, pospeševanje 11 s od 0 do 100 km/h. Številne
nove tehnologije in inovacije so bile tukaj prvič uporabljene, tudi naš patentiran hladilni sistem.
Oktobra 2014 smo z električnim avtomobilom Metron 7 skupaj z ekipo Inštituta Metron pripeljali z Bleda v
Dubrovnik brez vmesnega polnjenja baterij. Tehnologija električnega pogona in baterij tega avtomobila je
bila razvita v Sloveniji z domačim znanjem in rešitvami. Zgolj na električno energijo, shranjeno v dveh
baterijah, smo torej naredili kar 726 kilometrov s povprečno hitrostjo 66 km/h in s tem dosežkom postavili
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Premog omenjam, ker si kup lahko lepo predstavljamo v nasprotju s KWh električne energije, ki so volumsko težje
predstavljive.
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nov svetovni rekord. Z električnim avtomobilom tak podvig do takrat še nikomur ni uspel v pogojih odprtega,
realnega prometa.
Metron 7 je na poti porabil za malce manj kot 96 kilovatnih ur električne energije, kar po dražji gospodinjski
tarifi znese 14,4 evra za 726 prevoženih kilometrov. V bateriji je ostalo še za okoli 3 odstotke energije, kar bi
zadostovalo še za okoli 15 kilometrov vožnje z zelo zmerno hitrostjo po ravni cesti. In še zanimivost: baterije
v Metronu 7 so bile sestavljene iz rabljenih celic.
Tako smo oktobra 2014 podrli največji predsodek elektrike na cesti, doseg. Dokazali smo, da se da, in da bo
izgovorov tudi največjim počasi zmanjkalo. Leta 2015 smo z istim vozilom v Nemčiji postavili nov rekord: od
Berlina do Karlsruhe smo brez vmesnega polnjenja prepeljali 824 km s povprečno hitrostjo 72 km/h.
Inštitut Metron od leta 2012 dalje razvija rešitve električne mobilnosti predvsem za nemški, skandinavski in
švicarski trg. Sodelujemo v več projektih in inovacijah, razvijamo nov ogrevalni sistem, razvili smo tudi
najmanjšo polnilno postajo na svetu.
Najpomembnejši projekt, s katerim se ukvarjamo v zadnjih letih, smo poimenovali Trajnostni energetski
krog64. Naš pilotni projekt zajema dve družini ter tehnični center Inštituta Metron s skupaj šestimi
električnimi avtomobili (4 privatni in 2 službena). Vsa elektrika za pogon teh vozil in ostala poraba v teh
objektih je približno 6 mesecev letno povsem pokrita iz fotovoltaike in vetrnice, preostalih 6 mesecev pa le
delno, vendar tudi takrat le s porabo v času, ko ni konic (v času nočne oz nižje tarife). To omogoča 160 kWh
baterijski zalogovnik in povezava avtomobilov v sistem zalogovnikov električne energije. Tako je električna
energija na voljo v vsakem trenutku, polni se pa le v času, ko jo proizvaja fotovoltaika ali pa v času viškov
električne energije v omrežju. V letu 2018 smo začeli sodelovati s podjetjem Gen i, da bi z inteligentnim
upravljanjem dobavitelj električne energije lahko polnil zalogovnik takrat, ko so na trgu viški električne
energije in je cena le teh na borzi zelo nizka oz. celo negativna, navadno je oz. bo to takrat, ko so viški
energije iz obnovljivih virov.

Shematski prikaz trajnostnega energetskega kroga
Tak model bi lahko v prihodnjem desetletju prevzelo veliko slovenskih družin, saj se pričakuje, da bodo
baterijski zalogovniki čedalje bolj razširjeni in ceneni, v Trajnostnem energetskem krogu pa so v sistem
vključeni tudi električni avtomobili, električni skuterji in sploh vse naprave z baterijo večjo od 1 kWh. Naš
najnovejši projekt je projekt »solarnega kombija«, kjer vozilo z raztegljivo fotovoltaično streho (kadar je
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http://eauto.si/en/projects/sustainable-energy-cycle/
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parkirano) postane tudi aktivni člen Trajnostnega energetskega kroga in ne več zgolj porabnik ali zalogovnik
energije, temveč tudi proizvajalec energije.
Andrej Pečjak

Drugi teden Integralne serije zaključujemo z napovedjo enotedenskega premora: to bo priložnost, da nam
pošljete vaše komentarje (integralnaslovenija@gmail.com – veseli vas bomo) in da z našim projektom
seznanimo čim širši krog trajnostno mislečih, delujočih in želečih - vabljeni tudi vi, da nam pri tem pomagate.
Z novim prispevkom pa se oglasimo spet v ponedeljek, 12. februarja.
Dr. Darja Piciga
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11. Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in
naravne dediščine
Po desetih nadaljevanjih Integralne serije, ki jim je sledil enotedenski praznični premor, nadaljujemo s
predstavitvijo odličnih praks trajnostnega razvoja iz Slovenije. Ali so tudi slovenska podjetja in skupnosti
uspeli s preseganjem ustaljenih okvirov, povezovanjem znanja in izkušenj, nekonvencionalnimi pristopi pri
upravljanju in gospodarjenju? Kakšno vlogo so imele vrednote, skupnost in kultura, narava?
Podjetje Domel je bilo konec prejšnjega meseca znova med naslovnimi novicami, kar se je v zadnjih letih
zgodilo že večkrat. Tokrat je dr. Jožica Rejec prejela nagrado Združenja Manager za življenjsko delo. Pred
enim letom je revija Moje Finance občino Železniki, v kateri je največji delodajalec ravno Domel, proglasila za
občino, v kateri se najbolje živi. Razlogov, zaradi katerih nas to podjetje še posebej zanima, je še več.
Dr. Darja Piciga
Uvod v zgodbo Domela
Tradicionalne oblike zadružništva so danes v Sloveniji dragocen navdih in potencial za družbene inovacije,
temelječe na znanju in trajnostnem razvoju. Ko so te prilagojene sodobnim poslovnim modelom ter
integrirane v znanstvene raziskave in tehnične inovacije – na primer v kovinski in lesni industriji ter obrti, kot
je v primeru podjetja Domel – smo lahko priča evropskim in celo globalnim prebojnim dosežkom. Taki
poslovni modeli, ki gradijo na kulturni dediščini in bogati raznovrstnosti kulturnih vplivov, hkrati pa
spoštujejo naravno dediščino, pogosto vzniknejo v odmaknjenih dolinah. Svoj navdih črpajo iz večstoletne
tehnološke tradicije, usmerjajo pa jih potrebe o zagotavljanju delovnih mest lokalnim skupnostim. V
solastništvu in soupravljanju zaposleni živijo družbeno odgovorno. Domel kot eden najvidnejših
visokotehnoloških proizvajalcev izraža take vrednote v povezavi z lokalno skupnostjo, s skrbjo za najšibkejše
člane in v spoštovanju do naravne dediščine.
Več kot 90 odstotkov Domelove proizvodnje je namenjeno na mednarodne trge, kar je tudi razlog za velik
vpliv zadnje ekonomske krize na poslovanje podjetja. V letu 2009 je denimo podjetje zaznalo 25-odstotni
padec prodaje. Glede na specifično organiziranost družbe, ki je v večinski lasti velikega deleža trenutno
zaposlenih in upokojencev, do odpuščanj ni prišlo. Namesto tega so se v podjetju osredotočili na hiter razvoj
novih proizvodov in povečevanje produktivnosti ter se notranje reorganizirali.
Organizacijska struktura je unikatna tudi v slovenskem merilu. Večina zaposlenih je domačinov in ta močna
povezanost z lokalno skupnostjo je prisotna že od ustanovitve družbe.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946 kot produktivna zadruga kovinarjev. Taka oblika organiziranosti je bila
edina, ki jo je povojna komunistična oblast dovolila. V takratnem planskem gospodarstvu za to dolino
kovinskopredelovalna industrija ni bila predvidena in je zato oblast tudi ni podprla.
Po osamosvojitvi Slovenije in z vzpostavitvijo demokratičnega sistema v letu 1991 so vezi med zaposlenimi
ostale močne in so imele ključno vlogo v treh prelomnih dogodkih: ob poskusu prevzema s strani konkurenta
(1996), ob katastrofalnih poplavah (2007) in v zadnji ekonomski krizi (2009). To je bilo mogoče zaradi močnih
moralnih vrednot, ki so v središču vizije podjetja in poslovnega modela. V 70-letni zgodovini Domela so se
izoblikovale naslednje vrednote, ki tvorijo temelje poslovanja podjetja: pripadnost (v središču), ustvarjalnost
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in ambicioznost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje ter skrb za stranke in zaposlene
(na spodnji sliki).

Vzroki za organizacijsko strukturo in tesno prepletanje z lokalnim okoljem segajo več stoletij v preteklost, vse
do ustanovitve kraja. Danes je ta tradicija vključena v Domel, katerega glavni cilj od ustanovitve je bil
zagotavljati kakovostna delovna mesta za lokalno prebivalstvo in širšo okolico. S tem se omogoča nadaljnji
razvoj podjetja ter tudi kraja in okolice.
Iz železne v digitalno dobo: evolucija podjetja na temeljih bogate kulturne dediščine
V Selški dolini predalpski svet prehaja v alpskega. Kljub zahtevnim pogojem za življenje so v teh krajih našli
sledi človeške poselitve od kamene dobe naprej. Ustno izročilo pravi, da so v davnih časih na okoliških hribih
za taljenje železa uporabljali mehove, ki jih je poganjal človek. To izročilo podpira dejstvo, da je mogoče še
danes po pobočjih hribov najti žlindro.
Prva pisna omemba pridobivanja in predelave železa na tem področju sega v srednji vek, v pismo freisinškega
škofa Albrechta iz leta 1354. Zaradi vedno večje mednarodne konkurence je skozi 19. stoletje železarska
dejavnost propadala in je fužinarski družini Globočnikov šele ob koncu tega stoletja uspelo pridobiti večino
deležev v obeh fužinah, ki sta delovali v kraju. Kljub temu jim panoge ni uspelo oživiti in je bilo tako v
letu 1902 izvedeno zadnje taljenje železove rude. Po skoraj 600-letni železarski tradiciji se je dejavnost že
drugič v zgodovini območja popolnoma ustavila. V naslednji polovici stoletja so se pogoji za življenje močno
poslabšali in število prebivalstva se je prepolovilo.
V obdobju med obema svetovnima vojnama so se na železarski tradiciji gradili temelji nove industrije, ki je
nazadnje leta 1946 zaživela kot NIKO – produktivna zadruga kovinarjev. Nekdanji kovači so kot ustanovni
kapital vložili lastna sredstva, pomembneje pa je, da so kapital družbe večali s fondom neplačanih ur, ki jih je
prispeval vsak zaposleni. Po osmih letih uspešnega poslovanja in širjenja proizvodne palete od pisarniške in
laboratorijske opreme do električnih motorjev je zadruga pridobila dovoljenje ter se preoblikovala v NIKO –
tovarno kovinskih in elektromehanskih izdelkov Železniki. To jim je predvsem olajšalo dostop do surovin in
virov financiranja. Ker so v tistem času, ko je bila Slovenija del socialistične Jugoslavije, lahko obstajala le
podjetja v državni lasti, so se zaposleni odpovedali svojim deležem v zadrugi v interesu nadaljnjega delovanja
in rasti podjetja.
Program električnih motorjev je bil leta 1962 vključen v združenje elektromehanskih družb ISKRA. Z
neodvisnostjo Slovenije je prišla tudi samostojnost nekdanjega podjetja, ki od leta 1992 obratuje pod
imenom Domel.
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Slika: Domel v Železnikih
Skozi lastniško preoblikovanje in privatizacijo do učinkovitega kriznega vodenja in vodilnega tržnega
položaja
Toda tranzicija iz socialistične v demokratično politično ureditev ni pomenila, da se je končala nevarnost
izgube družbe in delovnih mest. Leta 1996 je bil izveden poskus prevzema s strani ameriškega konkurenta, ki
je imel tudi podporo v upravi Domela, saj so v njem videli strateškega partnerja. Nasprotno so številni
zaposleni namero prepoznali kot poskus prevzema tržnega deleža in so zagovarjali nadaljnjo samostojno pot.
Prevzem so na koncu preprečili notranji delničarji, ki so skupaj zbrali kontrolni delež podjetja in s tem
preprečili prevzem. Izbrali so vodstvo, naklonjeno notranjemu lastništvu z omejeno glasovalno pravico
posameznika na največ dva odstotka. Tak model lastništva je uspešno združil zaposlene s ciljem zadržati
delovna mesta ter zagotavljati konstantno zmerno rast in družbeno odgovorno ravnanje.
Ureditev se je izkazala kot še zlasti učinkovita ob katastrofalnih poplavah, ki so kraj prizadele septembra
2007, in med globalno finančno krizo leta 2009. V obeh primerih so zaposleni pokazali pripravljenost
sodelovati pri ukrepih kriznega vodenja.
Kot odziv na globalno finančno krizo je Domel sprejel več ukrepov. Posebna pozornost je bila namenjena
zniževanju stroškov na vseh ravneh, še zlasti pri zalogah. Zaradi krize se tudi niso ustavile investicije v razvoj,
celo nasprotno, te so se še okrepile. Kriza je bila priložnost za podjetje, da trgu ponudi okolju prijaznejše
rešitve z nižjo porabo energije. Te rešitve, v katerih je imelo ključno vlogo znanje, so bile na trgu dobro
sprejete in so pomenile priložnost za nadaljnjo rast.
Rezultati so bili ob koncu leta 2009 spodbudni, negativni trendi so se obrnili v pozitivne; v prvi polovici
leta 2010 je družba Domel že poslovala pozitivno in prodaja se je količinsko vrnila na raven iz leta 2008.
Domel je enako kot konkurenti na trgu zavezan rasti in pozitivnemu poslovanju. Hkrati je zavezan tudi
doseganju teh ciljev v sozvočju z zaposlenimi in lokalno skupnostjo. V načinu upravljanja podjetja, v lastniški
strukturi, zavezanosti k rasti znanja podjetja, v organizacijski in krajevni kulturi železarstva in zadružništva je
mogoče Domel identificirati kot delujoč poslovni model s koreninami v železarski tradiciji in zadružništvu.
Konkurenčni prednosti Domelovega poslovnega modela sta integracija močne povezave z lokalno skupnostjo
in skrb za družbeno odgovornost. Sadovi notranjega lastništva so visoka stopnja pripadnosti, inovacije in
zavzetost zaposlenih.
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Ta prizadevanja se kažejo v zmanjšanju deleža potrebnih surovin za izdelke in v povečani energijski
učinkovitosti. Kupci priznavajo visoko kakovost Domelovih rešitev, kar se odraža v dejstvu, da je podjetje
postalo razvojni dobavitelj nekaterih največjih globalnih korporacij na področju hišne in vrtne opreme,
avtomobilske industrije, klimatizacije, industrijskih aplikacij in medicinske opreme. Zavedanje o neprestanem
razvoju in napredku je gonilna sila podjetja, neločljivo povezana s prizadevanji za ohranitev kakovostnih
delovnih mest, ki podpirajo trajnostni razvoj za podjetje in prebivalce Železnikov.
Vpliv Domela je mogoče čutiti tako v domači dolini kot širše. Njegova organizacijska ureditev in način
poslovanja sta zgled mnogim drugim podjetjem. Zato bo Domelu posvečeno tudi naslednje nadaljevanje.
Dr. Jožica Rejec, dr. Janez Rihtaršič, mag. Tanja Kramar

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 12. nadaljevanje

TRETJI TEDEN
13. 2. 2018

12. Zgodba Domela drugič: kako se načela za razreševanje izzivov kažejo v praksi
V Integralni seriji smo do sedaj predstavili ali omenili več primerov trajnostnega razvoja iz sveta - banki
Grameen in Triodos, podjetja Mondragon, Canon in Interface, skupnost-podjetje Sekem, državo Finsko – in
nekaj iz Slovenije. Podrobneje Solčavsko – Logarsko dolino, Inštitut Metron z ustanoviteljem Andrejem
Pečjakom in v prejšnjem prispevku podjetje Domel, omenili smo še podjetje Pipistrel in Mlekarno Celeia.
Razlagamo jih s šestimi načeli za trajnostno soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi65: praviloma lahko
pokažemo, da gre za alternative prevladujočemu (»mainstream«) ekonomskemu pristopu (načelo 3), pri
katerih so k uspehu pomembno vplivale njihove vrednote (načelo 4), povezanost v skupnost in kultura ter
odnos do narave (načeli 5 in 6).
Pomembno vlogo ima tudi načelo 1, ki poudarja inovativno, »out-of-the-box« razmišljanje pri razreševanju
praktičnih problemov v realnem svetu. Tako se v zgodbi Domela preseganje danih okvirov kaže že leta 1946,
pri ustanovitvi produktivne zadruge kovinarjev NIKO, predhodnice sedanjega podjetja:
- saj je bila v nasprotju z izrecnimi navodili tedanje oblasti, ki kovinskopredelovalne industrije v tej dolini ni
predvidela,
- pa tudi zadružna oblika organiziranosti, ki je bila sicer dovoljena, ni pa bila enakovredna državnim
podjetjem. Po osmih letih uspešnega delovanja in hitrega razvoja so se zadružniki morali odpovedati
deležem in preoblikovati zadrugo NIKO v državno podjetje, kar jim je sicer olajšalo dostop do surovin in virov
financiranja.66
V novejšem času je »out-of-the-box« razmišljanje pomembno usmerjalo bitko zaposlenih za lastništvo
Domela, ki se bere kot napeta zgodba. Prav tako neverjeten se zdi pristop za premagovanje gospodarske
krize leta 2009, ki je bil uspešen predvsem zaradi notranjega lastništva in modela upravljanja. Kako so iz
preizkušenj tistega časa uspeli iziti kot zmagovalci, bomo izvedeli iz besed Štefana Bertonclja, danes
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6. nadaljevanje Integralne serije na http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/.
Kulturna dediščina skupnosti (načelo 5) je prispevala k obema vidikoma, tako tehnološkemu kot organizacijskemu:
temelje nove industrije so gradili na lastni železarski tradiciji, zadruge pa so bile v desetletjih pred 2. svet. vojno v
sosednjih krajih zelo razširjene in Železnikarjem tudi poznane. V bližnjih Selcah je nekaj časa živel Janez Evangelist Krek,
ustanovitelj številnih zadrug in aktiven v krščanskosocialnem gibanju na Kranjskem.
V načelo 5 je vključena tudi odprtost do drugih kultur, v svet - »Ves svet je naš oder.« To za Domel prav gotovo velja, pa
tudi za njegove predhodnike: zadruga NIKO je že nekaj let po ustanovitvi izvozila 90 % svojih izdelkov.
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Domelovega upokojenca, ki je imel vidno vlogo v procesu lastninjenja in je družbo Domel Holding vodil med
leti 2009 in 2014.
Predno predam besedo Štefanu, eni od legend boja za notranje lastništvo iz Železnikov, pa vprašanje bralcem
za razmislek: Ali vas zgodba Domela kaj spominja na primera Mondragona in Finske 67? In še: Zakaj so
Domelovci uspeli pri prevzemu in nato vodenju podjetja, zaposleni v toliko drugih podjetjih pa ne?
Dr. Darja Piciga
Zgodba Domela kot boj za lastništvo in za delovna mesta
Lastninjenje se je v podjetju zaključilo 17. 12. 1996. Takrat je podjetje ponovno po 53 letih dobilo lastnike.
Lastninsko preoblikovanje se je začelo z otvoritveno bilanco 31. 12. 1992. Izvedeni so bili notranja razdelitev,
notranji odkup z menjavo za lastniške certifikate, notranji odkup s stvarnimi vložki, svoj delež pa so dobili
tudi denacionalizacijski upravičenci, združeni v zadrugi NIKO. Osnovni kapital z vrednostjo 1.156.329 tisoč SIT
je bil razdeljen na 1.156.329 navadnih, prosto prenosljivih imenskih delnic z vrednostjo 1000 SIT na delnico.
Lastniki so postali: KAD 8,85 %, SOD 8,85 %, PID NIKA 6,7 %, ATENA d.d. 11 %, Sklad RS za razvoj 4,68 %,
denacionalizacijski upravičenec Zadruga NIKO 6,81 % in zaposleni, nekdanji zaposleni, upokojenci – mali
delničarji skupaj 53,11 %.

Slika: Lastninjenje in tradicija pri podjetju Domel
Med privatizacijo je prišlo do konflikta med zaposlenimi in vodstvom podjetja zaradi namere slednjih, da
podjetje prevzame strateški partner. Ožje vodstvo podjetja in zaposleni so imeli izrazito nasprotujoča stališča
glede samostojnega nadaljnjega razvoja podjetja. Takratno ožje vodstvo je nameravalo podjetje prodati, ker
je trdilo, da brez strateškega parterja Domel v času razvoja globalizacije ne bo preživel. Zaposleni so se
takemu razmišljanju uprli in v strateškem partnerju videli sovražni prevzem, saj je bil prevzemnik tekmec iz
ZDA, ki je želel prevzeti skoraj 50-odstotni tržni delež podjetja na evropskem trgu in tako postati monopolist.
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Spor je vodil v krizo upravljanja v podjetju. Formalna vodstvena struktura (uprava, ožje strokovno vodstvo in
nadzorni svet ob pomoči zunanjih lastnikov) je izvajala politiko pripojitve strateškemu partnerju, zaposleni pa
so oblikovali neformalno lastniško združenje in se postavili na svoje opozicijsko stališče. Hotenje po ohranitvi
samostojnosti podjetja je bilo med zaposlenimi izjemno. Ponudba tekmeca, naj svoj delež prodajo po ceni 33
DEM za delnico, ni premamila zaposlenih, da bi odstopili od težnje po samostojnosti.
Nesoglasja so pripeljala do odločnega in odmevnega spopada za ohranitev domačega lastništva in
samostojnosti. Zagovorniki domačega lastništva niso bili le zaposleni, ki so morali prevzemati nehvaležno
vlogo neposlušnosti do lastniške strategije najvišjega vodstva. Podporo so zaposlenim izražali upokojenci in
nekdanji zaposleni z vključevanjem v novoustanovljeno združenje delničarjev. Boj za samostojnost je
prestopil lokalne okvire in je dobil svojo razsežnost v državni politiki, pa tudi na mednarodni ravni z očitki, da
Slovenija zavrača tuj kapital. Posebno vlogo so imela v zgodbi občila, ki so spremljala dogajanje in so o teh
dogodkih obširno poročala. Pritisk, da bi male delničarji v procesu lastniškega upravljanja onemogočali, je bil
še zlasti velik od paradržavnih skladov KAD, SOD in PID-ov, ki so videli v prodaji podjetja tujcem najboljšo
rešitev. Med male delničarje so poskusili vnesti zmedo in neenotnost z neposrednim komuniciranjem, v
katerem so prevladovale grožnje. To je male delničarje še bolj spodbudilo, da so se organizirali in združili.
Mali delničarji – zaposleni, nekdanji zaposleni in upokojenci – so se začeli pripravljati na prvo skupščino
delniške družbe Domel, na kateri bi skupščina imenovala tak nadzorni svet, ki bi preprečil namero sovražnega
prevzema. Organizirali so klub delničarjev, ki je prerasel v združenje delničarjev. Vanj se je v slabem mesecu
vključilo prek 1.300 malih delničarjev, ki so skupaj z denacionalizacijskim upravičencem, zadrugo NIKO, uspeli
zbrati večino glasovalnih pravic in tako na prvi skupščini podjetja izvolili nadzorni svet, ki je imenoval upravo,
naklonjeno notranjemu lastništvu.
Toda zgodba o prevzemanju lastništva Domela se tu še ne končna s srečnim koncem. O nadaljnjih zapletih in
o tem, kako so jih Domelovci premagovali, lahko berete v 7. poglavju knjige Integral Green Slovenia.
Prevzemanje lastništva s strani zaposlenih je trajalo celo desetletje.
Kako je Domelu uspelo prebroditi krizo
V 11. nadaljevanju je zapisano, da je Domel kot odziv na globalno finančno-ekonomsko krizo v letih 2008 in
2009, ki je zmanjšala obseg naročil njihovemu podjetju za 25 %, sprejel več ukrepov. Na strateški ravni so bili
ključni povečevanje produktivnosti, notranja reorganizacija z zniževanjem stroškov na vseh ravneh, hiter
razvoj novih proizvodov (tudi s povečanjem vlaganj v razvoj, kljub krizi) in nadgrajevanje partnerskih razmerij
v obliki razvojnega dobavitelja. Do odpuščanj ni prišlo. Ukrepi v zvezi z zaposlenimi so se nanašali na delovni
čas in delovnik, zaposlenost in zaposlovanje, politiko plač, nagrajevanje in motiviranje, izobraževanje in
štipendiranje. Tako smo na primer plače zaposlenim znižali za 10 %, tistim z individualnimi pogodbami pa za
15 %. Sprejeli smo tudi spodnji limit plače zaradi socialne varnosti za skrajšan delovni čas. Nato pa izvedli
postopen prehod na 100 % plače ob izboljšanju stanja naročil. Politika štipendiranja se ni spremenila, ohranili
smo dejanske pogodbe o štipendiranju. Uvedli smo lastni izobraževalni program podjetja.
Kriza je bila priložnost za okolju prijaznejše rešitve z nižjo porabo energije in materiala ter nižjo stopnjo hrupa
(spodnja slika) – z inovativnostjo smo torej uspeli na trgu.
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Slika: Rešitev za energijsko nalepko – priložnost za Domel
Vakuumski motorji, ki porabijo manj in imajo pri isti vhodni moči večjo izhodno moč, so ekološko
sprejemljivejši in varčnejši, kar je danes pomembna lastnost in prednost pred tekmeci. Kljub manj vložene
energije končni izdelki dosegajo večjo vrednost. So tišji ter imajo manjšo maso in prostornino. Kupcem smo
ponudili celovito podporo pri načrtovanju in izboru značilnosti vakuumskega motorja, tako da ima končni
proizvod sesalnik najbolj optimalne tehnične karakteristike. Pri tem smo sodelovali z naravoslovnimi
fakultetami in inštituti iz Slovenije.
Krizno stanje spreminja tudi potrošnike, ki se redkeje odločajo za nakupe, kadar pa kupujejo, rajši izbirajo
med trajnejšimi izdelki z boljšimi karakteristikami poznanih blagovnih znamk. Za kakovostne izdelke so
končni potrošniki pripravljeni plačati več.
Znane velike blagovne znamke gradijo na kakovosti in svojega ugleda ne izpostavljajo nevarnosti, da bi dobro
ime v višjem cenovnem razredu omadeževali z vprašljivo kakovostjo vgrajevanja cenenih sestavov. Zlasti
pogonski motor mora biti zanesljiv in dovolj robusten, da zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Domel je ostal
dobavitelj elektromotorjev, ki so bistveni sestavni del vsakega izdelka, tudi podjetjem, ki so preselila svojo
proizvodnjo v kraje s cenejšo delovno silo, in je zaradi tega že pred nekaj leti postal največji izvoznik na
Kitajsko iz Slovenije.
S premišljenim naborom ukrepov, sprejetih tudi s strani zaposlenih, ki je podrobneje opisan v knjigi Integral
Green Slovenia, je Domel premagal krizo v manj kot dveh letih. V 2013, štiri leta po ekonomski krizi, ki se je v
EU, še bolj pa v Sloveniji še vedno čutila, je imel Domel 40-odstotni delež novih produktov v proizvodnji.
Plače so bile višje kot pred krizo.
Štefan Bertoncelj
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K besedam nekdanjega vodilnega v podjetju Domel želim dodati še svoj zaključek glede razvojne
naravnanosti te organizacije. Zdi se, da je k zavesti o nujnosti razvoja prispevala tudi travmatična izkušnja na
začetku prejšnjega stoletja, ki je verjetno ostala v zgodovinskem spominu lokalne skupnosti. Leta 1902 je
zaradi zastarelosti in nekonkurenčnosti fužinarske proizvodnje – ni se mogla kosati z zmogljivejšimi
manufakturami – ugasnil še drugi plavž. Številni prebivalci Železnikov so se morali izseliti, pa tudi preostali so
se veliko težje preživljali. Kakovostna delovna mesta za skupnost lahko zagotavlja le razvoj, ko gremo v korak
s časom ali smo celo pred konkurenti – to spoznanje vodi Domelovce še danes.
V naslednjem prispevku pa bomo spoznali organizacijo iz drugega konca Slovenije, zelo različno od Domela
po svoji osnovni dejavnosti – vzgoji in varstvu otrok. Vendar je v marsičem podobna temu svetovno
konkurenčnemu podjetju, med drugim tudi po neprestanim prizadevanjem izboljševati obstoječe stanje.
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 13. nadaljevanje

TRETJI TEDEN
14. 2. 2018

13. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica kot središče dogajanja
V Integralni seriji smo do sedaj podrobneje predstavili tri uspešne zgodbe iz Slovenije: Solčavsko – Logarska
dolina, Inštitut Metron, podjetje Domel. Postavljamo jih ob bok odmevnim primerom trajnostnega razvoja iz
sveta in se sprašujemo, kaj imajo skupnega ter kaj je odločilno prispevalo k njihovemu uspehu. Kako jih je
možno razložiti, da se bodo na teh primerih učili tudi drugi? Oblikovali smo šest praktičnih načel, ki nam
pomagajo pri teh študijah primera68 in ki kažejo na pogosto pozabljene (še zlasti v ekonomskih obravnavah)
ali manj očitne dejavnike uspeha. Te dejavnike obravnavamo postopno, po korakih. Celostne razlage pa so že
na razpolago v angleščini v knjigi Integral Green Slovenia. V angleščini zato, ker smo te razlage pisali skupaj z
avtorjema teorije integralnega razvoja, profesorjema Lessemom in Schiefferjem.
»Out-of-the-box« razmišljanje, preseganje kalupov, je seveda v vseh teh zgodbah zelo pomembno. Vendar
ne gre le za nekonvencionalni pristop pri razreševanju posamičnih izzivov in problemskih situacij. Pri Finski
(5. nadaljevanje) in Domelu (zadnji dve nadaljevanji) smo še posebej izpostavili celostno in močno razvojno
naravnanost. Še zlasti je bila očitna v času najhujših kriz, ko so, ob splošnem »zategovanju pasu«, vlaganja v
razvoj in v znanje še povečevali. Ali lahko podobno stremljenje k preseganju obstoječega stanja najdemo tudi
v drugih primerih, na drugih področjih?
V današnjem in jutrišnjem nadaljevanju bomo pobliže spoznali Vrtec Otona
Župančiča iz Slovenske Bistrice, ki daleč presega okvire tradicionalnega
vrtca. Postal je pravo središče dogajanja v lokalnih skupnostih (deluje
namreč v več občinah). Vrtec je vpet v nacionalne in evropske projekte in
pobude, je dobitnik številnih nagrad in priznanj v Sloveniji in na mednarodni
ravni.
Vrtec kot središče dogajanja, kakršen je danes, ni nastal »čez noč«. Ledino je oral že v preteklosti, v
sedemdesetih letih je bil pionir na področju predšolske vzgoje. Desetletje pred vsemi drugimi vrtci v Sloveniji
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je organiziral v vseh krajevnih skupnostih male šole, v katere so prihajali otroci leto pred vstopom v šolo.
Konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih so bile na podoben način organizirane tudi cicibanove urice, ki
so vključevale še leto mlajše otroke. Na pot socialnega inoviranja pa je vrtec stopil leta 1996 s projektom
KORAK ZA KORAKOM, ki ga je v slovenske vrtce in šole vpeljala dr. Tatjana Vonta s Pedagoškega inštituta. Za
ta pristop se je uveljavilo poimenovanje »na otroka/učenca osredinjena metodologija dela v vrtcu in osnovni
šoli«. Vrtec Slovenska Bistrica se redno predstavlja v široki mednarodni mreži International Step by Step
Association, ki vključuje več kot dvesto tisoč vzgojiteljev in učiteljev iz več kot tridesetih držav po svetu.
Dr. Darja Piciga
Vrtec je za lokalno skupnost izjemnega pomena in tega dejstva se v našem vrtcu dobro zavedamo.
Vsakodnevno smo namreč v stiku s preko tisoč otroki in njihovimi družinami. Če seštejemo te številke,
ugotovimo, da lahko imamo s pravim pristopom velik vpliv za veliko število ljudi. Sodelovanje z družinami
vsako leto nadgrajujemo. V vrtcu je zaposlen kader, ki se zaveda odgovornosti (do sebe in do drugih). Z
različnimi srečanji, vsi zaposleni sodelujejo pri razvoju vrtca. Vključevanje družin pomaga pri dopolnjevanju
programa vrtca, pri izoblikovanju vrednot, načrtovanju dejavnosti, katerih glavni cilj je vedno skupno dobro.
Vrtce se vključuje v projekte, ki sovpadajo k zastavljenim vrednotam in podpirajo zastavljene cilje. Zavedamo
se, da je potrebno imeti zaposlene, ki živijo te vrednote, saj jih le tako lahko avtentično posredujejo naprej
bodisi otrokom bodisi staršem. Stremimo k zadovoljnim zaposlenim, ker bodo tako kreativni, dajali bodo
pobude in čutili se bodo vredne za delo, ki ga opravljajo. Ko imajo otroci ob sebi takšne ljudi, imajo
omogočeno spodbudno učno okolje, iz katerega se lahko naučijo kar največ, predvsem pa gradijo na dobri
samopodobi. Želja vsakega starša je zadovoljen otrok, otrok, ki napreduje, ki je vedoželjen itd. To pa je
primerno okolje, v katerem se lahko učimo in vplivamo ter sodelujemo drug z drugim. In le takšno
sodelovanje lahko deluje za skupno dobro, za trajnostni razvoj celotne skupnosti.
Načrtovano spodbudno učno okolje, lastne izkušnje, sproščena igra, smeh, zabava, otrokom in staršem in
drugim nudi možnost učenja na vseh področjih: narave, družbe, jezika, matematike, umetnosti in gibanja.
Velik doprinos spodbudnemu učnemu okolju je tudi krušna peč na igrišču enote Sonček. Zgradili smo jo kot
plod izmenjave strokovnih delavk v nemškem mestu Brandenburg in pobude kuharice vrtca. Peč namreč
predstavlja učni prostor, kjer si lahko otroci preko igre pridobijo izkušnje in znanja o peki kruha, sušenju
sadja, ohranjajo ljudske običaje, prihajajo v stik z elementi ognja, vode, zemlje, zraka in se družijo in širijo
krog prijateljstva. Ob krušni peči je tudi prostor za oblikovanje gline. In še posebnost, vse je prirejeno za
predšolske otroke. V projektu so sodelovali otroci, starši, delavci vrtca in zunanji sodelavci. Številne delovne
akcije, tudi s starši, so se vrstile do otvoritve, leta 2008.
Proces nastajanja krušne peči je lep primer delovanja našega vrtca, saj smo za končni izdelek potrebovali
sodelovanje celotne lokalne skupnosti, začenši z našimi otroki in zaposlenimi in skozi proces nastajanja smo
samo potrdili vrednote, katere živimo in smo jih vzeli za svoje. Kot že napisano, je nastala ideja za krušno peč.
»Kjer je volja, tam je pot.« Zato smo pretehtali vse možnosti in se odločili, da projekt tudi izpeljemo, odločili
smo se, da MI prevzamemo odgovornost za izvedbo. Začeli smo z otroki, kjer smo jim omogočili aktivno
državljanstvo. V oddelkih so potekali pogovori o tem, kakšno peč želijo. Otroci so bili aktivno vključeni, podali
so svoje ideje in predloge. Glavni akterji projekta so bili miselno odprti in skupaj s strokovnjaki izrisali pravi
načrt, kjer so bile upoštevane želje in ideje otrok. Zavedamo se, da s takšnim načinom delovanja našim
otrokom dajemo kar največ. Velik poudarek dajemo spoštovanju tradicije in to je bil povod, da v gradnjo peči
vključimo tiste, ki delujejo na področju ohranjanja kulturne dediščine, kateri so upoštevali vse značilnosti
tradicionalne krušne peči (upoštevajoč otrokove želje), od izgleda do uporabljenih materialov. Projekt
gradnje krušne peči sem vodila Stanka Stegne, v tistem času vodja enote vrtca Sonček.
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Načrt krušne peči, ideja otrok.

Žana, 5 let

Kar naenkrat je krušna peč postala skupna odgovornost vseh nas, lahko bi si drznili reči, skupna odgovornost
lokalne skupnosti. Projekt smo predstavili tudi staršem. Lahko smo ponosni, saj so se sami javili in ponudili
donatorska sredstva, svoj čas in pripravljenost fizično pomagati pri gradnji. Ker z našimi upokojenci
ohranjamo pristne stike, smo se obrnili tudi na njih. Z veseljem so se odzvali povabilo. S ponosom smo
opazovali in doživljali to harmonijo med generacijami. Z vztrajnostjo vseh nas, so se dela dejansko začela.
Navdušeni smo bili nad participacijo vseh deležnikov. Otroci so skupaj z vzgojiteljicami in vzdrževalci začeli
pripravljati vse potrebno. Akcija je stekla. Tudi ves material je bil izključno iz donatorskih sredstev.
Morda lahko kot zanimivost dodamo sledeče: živimo tudi po eko vrednotah (Eko vrtec). Varovanje okolja,
skrb za okolje igra v naši hiši pomembno vlogo. Tudi skromnost je naša vrednota, preko katere smo vzor
otrokom in staršem pri preudarnem ravnanju z različnimi materiali. In to je bilo tudi vodilo pri »nabavi«
strešnikov za krušno peč. Delavka našega vrtca je namreč videla, kako so podirali staro hišo. Ustavila je avto
in vprašala prisotne, če lahko donirajo strešnike vrtcu, namesto da jih odpeljejo na odpad. Zelo kmalu so
vzdrževalci našega vrtca na isti lokaciji zbirali uporabne strešnike in jih pripeljali na dvorišče vrtca, kjer je že
potekala gradnja krušne peči. Prišel je tudi dan, ko je bila peč gotova. To je bilo prav posebno slavje, saj je
vsak košček nosil sled bodisi otroka bodisi starša bodisi vzgojiteljice, kuharice, vzdrževalca, delavca,… Vsi
prisotni so se ponosno zavedali, da so del tega trenutka. Vsi so tudi jasno vedeli, čemu se bo peč uporabljala,
na kakšen način se bo uporabljala (navsezadnje so ji dali otroci največji pomen).
Pri izgradnji peči je sodelovala lokalna skupnost, na kar smo izredno ponosni. In od temeljnega kamna naprej
vemo, da je peč namenjena vsem, celotni lokalni skupnosti in okoliškim občinam. S pridom jo uporabljajo
otroci našega vrtca, ki se ob vodenju kuharic in vzgojiteljic učijo o peki kruha (od zrna do hleba), sami sušijo
sadje, saj se zelo trudimo, da otroci in zaposleni našega vrtca uživajo zdravo hrano (sezonsko, pridelano na
lokalnih kmetijah). In s takšnimi dejavnostmi lahko predajamo zdrav način življenja preko vzora in dejanske
izkušnje, kar pa pomeni največ.
Peč se vsako leto uporabi tudi za namene različnih dejavnosti v sklopu projekta Podobe Bistriških domačij, ko
je na voljo celotni lokalni skupnosti in okoliškim občinam, saj se ob njej zbirajo aktivi kmečkih žena,
obiskovalci pa lahko poizkusijo njihove dobrote, pečene v naši krušni peči.
Zelo pomembno se nam zdi, da se peč redno uporablja. Da so jo vzeli za svojo vsi delavci našega vrtca. Vsak
oddelek ima eno srečanje s starši ravno ob krušni peči. Ob tem dejstvu pa je potrebno povedati, da takrat
kuharice pomagajo pri pripravi testa in seveda še vedno so one glavne pri pravilnem kurjenju .
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Krušna peč sredi dogajanja: Obisk dedka Mraza
Ob krušni peči imamo tudi, zdaj že tradicionalno, druženje ob koncu šolskega leta. Takrat se ob njej zberemo
vsi zaposleni vrtca in se pogostimo z dobrotami iz peči.
Vsekakor pa ne smemo zanemariti še ene tradicionalne uporabe peči: ko nas obišče dedek Mraz, se z njim
podružimo prav ob naši krušni peči, ob kateri se lahko tudi pogreje, preden nadaljuje svojo pot.
Ivana Leskovar, Mojca Pešak, Stanja Stegne

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 14. nadaljevanje

TRETJI TEDEN
15. 2. 2018

14. Vrtec Otona Župančiča drugič: povezanost z naravo in dediščino domačega kraja
V 13. nadaljevanju smo poudarili razvojno naravnanost organizacije in skupnosti, ki vodi do uspešnih
trajnostnih zgodb. Odraža se tudi pri poti Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Po tem, ko smo izvedeli,
kako so načrtovali in gradili krušno peč ter kako se ob njej povezuje skupnost, bomo v današnjem prispevku
spoznali, kako v vrtcu poteka razvoj posameznika in skupnosti preko povečevanja ozaveščenosti.
Najprej pa naj omenimo še nekaj projektov in dejavnosti, ki so opisani v knjigi Integral Green Slovenia.
Projekt Vrečkica, v katerem so se dotaknili problematike plastičnih vrečk, je bil predstavljen na Nizozemskem
in v Belgiji ter na Radgonskem sejmu kot najboljši primer dobre prakse. Vsake toliko se za občane odigra
lutkovna igra Mesečeve sanje, ki je krasen opomnik za občutljivo ravnanje z naravo. K dvigu zavesti o zdravi
prehrani pripomorejo izobraževanja, delavnice in ogledi ekoloških vrtov, ki jih organizirajo za vse zaposlene v
vrtcu in starše otrok, vključenih v vrtec. Lokalno pridelana hrana, ki jo kupijo v vrtcu, ima večplasten vpliv.
Proizvajalcem zagotavljajo stalni odkup, denar, ki ga za delovanja plačujejo lokalna skupnost in starši, ostaja v
lokalnem okolju, vplivajo na to, kaj bodo sadili, sejali. Na prireditvi Vrtec poje in pleše, Štafeta semen kot
pozitivna točka, kjer je bilo tisoč obiskovalcev, je bil osrednji dogodek namenjen izmenjavi semen sadik in
pokušini jedi. Za okoliške pridelovalce pa je bila to priložnost, da so predstavili svoje izdelke. Enota Vrtec
Poljčane, ki sodi med najlepše vrtce, zgrajene v preteklih letih v Sloveniji, je energetsko učinkovita, ob tem pa
odprta v okolje s sonaravnim načinom bivanja. Ekološka naravnanost vrtca jih tudi vodi v ozaveščanje proti
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prevelikemu potrošništvu. Tudi družine, ki imajo finančna sredstva, sodelujejo v akciji menjave oblačil in
drugih sredstev.
Dr. Darja Piciga
Iz primera o krušni peči je lepo razvidno, da v našem vrtcu živimo vrednote, katere zagovarjamo. Nekaj let
kasneje smo se namreč prijavili k projektu Etika in vrednote, katerega je razpisal Inštitut za etiko in
vrednote.69 Projekt nam je bil všeč, saj smo te vrednote že živeli vsak dan: Znanje in modrost; delo in
ustvarjalnost; tradicija; kultura; univerzalizem; pravičnost; integriteta; skrb za sočloveka; humanost;
življenjem narava, zdravje. Najprej smo začeli z izvajanjem modula Znanje in modrost, kjer so vodila resnica,
odgovornost, miselna odprtost, ljubezen za učenje in znanje, razumnost, zmernost in perspektiva. Iz tega
modula bomo izpostavili prav odgovornost, ki odlično sovpada z našim projektom gradnje krušne peči.
Odgovornost do sebe, sočloveka, družbe. V našem vrtcu delujemo zelo odgovorno, saj nam vodenje to
omogoča. Gre namreč za to, da ko nam je zaupana naloga, jo izpeljemo odgovorno (tudi primer peči). V
našem vrtcu ni nenehnega nadzora, temveč vlada zaupanje. Zaupanje v to, da bodo naloge opravljene
odgovorno. In takrat ko se človek zaveda, da je sam odgovoren za svoja dejanja in da bo sam nosil posledice
le-teh, bo opravil svoje delo odgovorno in ne bo iskal izgovorov in krivcev drugje. In tako odgovorno je bila
mogoča izgradnja krušne peči.

Sliki: Otroci pomagajo pri urejanju jedilnega parka v Poljčanah.
Kot že napisano, naš vrtec stremi k povezanosti z naravo, samim seboj, okoljem okoli nas. Iz vseh teh vzgibov
smo začeli z novim načinom izobraževanja naših delavcev:
Od leta 2011 vsako leto organiziramo tečaj senzibilizacije za strokovne delavce vrtca, ki poteka pod vodstvom
zunanje sodelavke, umetnice Karin Lavin. V večletnem sodelovanju smo na tečajih senzibilizacije in v projektu
Živa dediščina razvijali metode celostnega poučevanja skozi dediščino. Hkrati smo v dejavnosti vrtca vključili
tudi starše, stare starše in druge krajane. S tem je vrtec opravljal širšo družbeno vlogo za dobrobit skupnosti
ter svoje osnovne naloge dodatno plemenitil z znanji starejših generacij in izročilom pokrajine.
Program senzibilizacije kot model izobraževanja se z različnimi vsebinami izvaja za pedagoške delavce in
krajane v okviru različnih projektov, katerih osnovni cilj je aktiviranje osebnih potencialov prebivalstva in
vključevanje potencialov pokrajine v oblike trajnostnega razvoja. V okviru tečajev senzibilizacije smo razvijali
metode odprtega učnega okolja. Vzgojo in poučevanje smo prenesli v bližnjo okolico vrtcev, v gozdove, na
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V projektu Etika in vrednote smo se odločili še za drugi sklop izobraževanj, saj se nam zdi zelo pomembno ves čas
ozaveščati te vrednote.
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travnike in polja, v grajski park in dvorane, v zgodovinsko mestno jedro in druge objekte kulturne dediščine
ter v okolju poiskali izzive za učenje.
Celostno učenje vključuje vse sposobnosti posameznika, tako racionalno kot tudi intuitivno mišljenje. Poteka
kot permanenten proces nabiranja znanj in osebnega razvoja, ki je zanimiv in poln presenečenj ter tako bližje
ustvarjalnemu procesu kot »šolskemu« pasivnemu prejemanju znanj. Učenje z občutenjem pomeni
aktiviranje notranjih potencialov. Doživljanje, ki je v izobraževalnih procesih pogosto zapostavljeno,
dopolnjujemo z razvijanjem pozornosti in občutenja kot orodja spoznavanja sveta.
Tečaj senzibilizacije ne ponuja metod, ki bi jih lahko le posnemali, ampak je predvsem program osebne
transformacije in rasti. Na izobraževanju so vzgojitelji najprej odkrili hologramski pogled na svet, na okolje in
na svoje sposobnosti ter na svojo poklicno vlogo. Naučili so se prepoznati in uporabljati znanja, ki jih skriva
dediščina. S tem ko vzgojitelj ozavesti svoje potenciale in prav tako potenciale v okolju, lahko do otrok
nastopi poglobljeno in celovito.
Program senzibilizacije z novimi metodami dela z dediščino, ki vključujejo občutenje, raziskovanje in
ustvarjalnost spodbuja celostni razvoj vzgojiteljev in otrok. Vzgojitelji so vsako šolsko leto ob zaključku
izobraževanja oblikovali svoj pristop k izbrani temi in tako izrazili svoje individualne potenciale. Tako je v
Slovenski Bistrici nastalo več kot sto dvajset tem za otroke, ki obravnavajo dediščino bližnjega okolja z vajami
senzibilizacije. S tem smo vnesli v življenje vrtca in tudi širše skupnosti novo obravnavo dediščine in
pokrajine, ki vsebine dediščine ustvarjalno vključuje v življenje. Vzpostavili smo temelje trajnostnega razvoja,
ki temelji na enakovrednih odnosih sodelovanja z vsem bivajočim. Otrokom, vzgojiteljem in drugim
vključenim smo omogočili izkušnje globoke povezanosti z naravo in domačim okoljem. Skupaj smo oblikovali
pristope, ki znanja in vedenja dediščine na ustvarjalen in inovativen način ter hkrati odgovorno do družbe in
pokrajine vključujejo v razvoj.
Vaje in rezultati dela so izšli v knjižni obliki in bili predstavljeni na vsakoletnih prireditvah kampanje Dnevi
evropske kulturne dediščine, ki potekajo v jesenskem času po vsej Evropi. Že leta 2011 smo izdali knjižico
receptov tipičnih jedi Kaj se kuha pod Pohorjem, ki so jih zbirali otroci s pomočjo staršev pri starejših občanih
in Vodnik po pokrajini pod Pohorjem. Sledila je knjiga Ustvarjamo igre iz dediščine (2013) in v lanskem letu
zbornik vaj Dediščina in učenje z občutenjem, ki vsebuje rezultate dela vzgojiteljev nastale v okviru tečaja
senzibilizacije v zadnjih petih letih.
Za organizacijo kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine v Sloveniji skrbi Zavod za varstvo kulturne
dediščine RS. V zadnjih letih je njihova pozornost še posebej posvečena mladim. Teden kulturne dediščine je
namenjen prav šolam in vrtcem. Z razvojem pedagogike kulture dediščine in organizacijo regionalnih srečanj
za osveščanje o pomenu dediščine in vključevanju ustanov, društev in krajanov v organizacijo prireditev,
predstavlja kampanja pod vodstvom Nataše Gorenc vzorčni primer v evropskem prostoru po katerem se
zgledujejo preostale države, tudi tiste z dolgoletno tradicijo.
Naš vrtec je lansko leto, 2017, praznoval častitljivih sedemdeset let. Če bi šlo za obdobje človekovega
življenja, bi lahko rekli, da je že v zrelih letih, za vrtec lahko rečemo le, da ohranja svojo vitalnost z vedno
novimi generacijami otrok, staršev in zaposlenih. Zanj velja, da se kakor človek spreminja, postaja modrejši in
vedno bolj prisoten v okolju.
Ob 70 letnici vrtca smo za vsakega otroka, delavce vrtca in druge obiskovalce izdelali družabno igro Kugl, ki
je ideja zaposlenih. Ime družabne igre je sestavljeno iz začetnih črk naravnih materialov, ki so kot dediščina
povezani s kraji, občinami, kjer delujejo naši vrtci.
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Družabna igra Kugl:
Občina Oplotnica K-kamen,
Občina Makole U-usnje,
Občina Slovenska Bistrica G-glina,
Občina Poljčane L-les.

Do zdaj navedeno je odraz kvalitetnega dela našega vrtca. Bolj ko se razvijamo, večja pričakovanja imamo
sami do sebe. Delovanje vrtca ves čas nadgrajujemo. Zgodovina nam je priča, da z vztrajnostjo lahko
dosežemo veliko. Za svojo vztrajnost in delovanje v vrtcu, torej posledično v lokalni skupnosti in širše, je bila
izbrana za osebnost Štajerske 2017, zdaj že bivša ravnateljica našega vrtca, ga. Ivana Leskovar. Kar je samo
dokaz, kako pomemben je vrtec v in za okolje, v katerem deluje.
Karin Lavin, Mojca Pešak, Stanka Stegne

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 15. nadaljevanje

TRETJI TEDEN
16. 2. 2018

15. Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako razložiti te uspešne zgodbe, da
bomo njihove izkušnje s pridom uporabili tudi drugi?
V zadnjem času večkrat slišimo o uspešnih zgodbah, ki so nastale na slovenskih tleh, o dosežkih, ki so jih
ustvarili posamezniki, skupine, organizacije, kraji … iz Slovenije. Tako se na primer izpostavijo v novoletni
poslanici ali opišejo v poglobljenem slovenskem poročilu o uresničevanju Agende 2030. Njihovi nosilci in
ustvarjalci so pogosto vabljeni, da o njih pripovedujejo na različnih dogodkih.
Prav je, da se na ta način krepi samozavest Slovencev. Spomnimo se na primer uspešne poti Finske v
zadnjem desetletju prejšnjega stoletja. Kot smo zapisali v 5. nadaljevanju: Finci so uspeli tudi zaradi
neodvisnega, samozavestnega duha, močne nacionalne zavesti in ponosa.
V Integralni seriji smo do sedaj v nekaj nadaljevanjih predstavili odlične slovenske prakse iz Solčavskega –
Logarske doline, Inštitut Metron in Andreja Pečjaka, podjetje Domel (prvi in drugi del) in Vrtec Slovenska
Bistrica (prvi in drugi del). Skupaj z drugimi trajnostnimi primeri so še podrobneje opisani v knjigi Integral
Green Slovenia – okrog 20 jih najdete v tem delu, ki je junija 2016 izšlo pri mednarodni znanstveni založbi
Routledge v Veliki Britaniji. Med skupnostnimi praksami naj omenimo še občini Šentrupert in Poljčane,
EKOCI, InTerCeR, Urbane brazde in CAAP ter model regionalnega razvoja Srca Slovenije, na področju
podjetništva pa podjetje M-Sora iz Žirov, visokotehnološko podjetje Pipistrel, zeleno socialno podjetje
Tekstilnica, Slovenski forum socialnega podjetništva in mlade ustvarjalce, ki so uspeli s sodelom in množičnim
financiranjem (coworking, crowdfunding). Na področju izobraževanja so opisani še Biotehniški center Naklo,
biodinamični šolski vrtovi in študijski krožki. Področji umetnosti in duhovnosti se povezujeta z geomantijo in
geokulturo ter integriranim razvojem (Marko Pogačnik, Karin in Robi Lavin). Med uspešnimi modeli
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preteklega obdobja, od katerih se lahko učimo še danes, smo izpostavili trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
agrarne skupnosti in klasične zadruge.
Vendar ne ostajamo samo pri izpostavljanju uspehov ali pripovedovanju navdihujočih zgodb. V knjigi o
Integralni zeleni Sloveniji iz leta 2016 in sedaj v Integralni seriji gremo še dlje. Sprašujemo se namreč, kako te
uspešne zgodbe razložiti, da bomo njihove izkušnje s pridom uporabili, da nas bodo usmerjale pri
prizadevanjih za trajnostne cilje. Sledimo namreč znanemu izreku dr. Kurta Lewina, velikana socialne
psihologije, začetnika organizacijske psihologije, akcijskega raziskovanja …: "Nič ni tako praktično kot dobra
teorija."
V Integralni seriji smo najprej začeli odkrivati ključna načela za soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi, ki nas
lahko vodijo na trajnostni poti. Med drugim smo si pomagali:
- z uporabnim znanjem o reševanju problemov,
- z modrimi nasveti priznanih ekonomistov s širšimi pogledi oziroma usmerjenimi k trajnostnim ciljem
(skupina uglednih ekonomistov Združenega kraljestva, E. F. Schumacher, Muhammad Yunus - 3. in 7.
nadaljevanje),
- s preučevanjem uspešnih finančnih in gospodarskih modelov iz sveta (banki Grameen in Triodos, podjetje
Mondragon, podjetje-skupnost SEKEM),
- s poročili o preskoku Finske v svetovno konkurenčno gospodarstvo, temelječe na znanju,
- z globalnimi in evropskimi dokumenti o okolju in trajnostnem razvoju,
- in seveda s preučevanjem že uvodoma omejenih primerov iz Slovenije.
Tako smo oblikovali in utemeljili šest praktičnih načel, ki jih tokrat ponovimo, da bomo lažje gradili naprej:
1. »Out-of-the-box« je zakon!

(prevod: Spravimo se ven iz okvirov, razmišljajmo brez kalupov!)

2. Znanje ne sme ostajati »popredalčkano« in ne sme biti enostransko.
3. Priseganje na »edino zveličavni« ekonomski model je zmota. Pa še: Ekonomija (ekonomski sistem) mora
delovati za vse.
4. Brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo in družba pa ne (moreta biti) trajnostna.
5. Ne odtrgajmo se od korenin svoje skupnosti! In hkrati: Ves svet je naš oder.
6. Narava je naša največja učiteljica. Naj bo tudi naša prijateljica!
V načelih 4 – 6 smo bolj poudarili dejavnike, ki so v prevladujočem ekonomskem modelu zapostavljeni
(vrednote, kultura, skupnost, narava – okolje). To ne pomeni, da jih predstavljamo kot edino zaslužne za
uspešno trajnostno delovanje, ampak želimo opozoriti na to, da je za trajnostno gospodarstvo potrebno bolj
uravnotežiti različna področja. Torej lahko naslednje načelo izrazimo kot:
7. Vzpostavimo ravnotežje med različnimi sferami.
Kot lahko razberemo iz predstavljenih primerov, so za uspešne trajnostne zgodbe potrebni tudi:
- razvoj in uporaba znanja, znanstvenih spoznanj, tehnoloških dosežkov (torej je pomembna tudi razvojna
naravnanost organizacije in skupnosti);
- dobro obvladanje osnovne dejavnosti, na primer: podjetje mora imeti dobro razvite vse poslovne funkcije,
vrtec in šola morata uspešno vzgajati in omogočiti pridobivanje kakovostnega znanj;
- z vizijo navdahnjeno vztrajno delo in praktično delovanje,
- vzdržnost tudi v finančnem smislu.
Ti napotki za uspeh so že dobro znani in uveljavljeni, zato jih bomo povzeli samo z enim načelom:
8. Trajnostni razvoj se ne zgodi sam od sebe. Zanj je treba umno, gospodarno in praktično delati.
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Na podlagi tako oblikovanih načel iščemo teorijo ali konceptualni okvir, ki nam bo omogočal razlago zelo
različnih primerov, izboljševanje obstoječega ter razvoj novih dobrih praks na trajnostni poti soočanja z
mnogoterimi izzivi. V tem smislu so obetajoče integralne teorije, ki povezujejo različna področja in
sintetizirajo znanje družboslovnih in humanističnih znanosti. V svetu jih obstaja več, v knjigi o Integralni
zeleni Sloveniji pa smo uporabili konceptualni okvir integralnih svetov profesorjev Ronnieja Lessema in
Alexandra Schiefferja iz Centra za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve.
Teorija Lessema in Schiefferja izhaja iz predpostavke, da mora vsak socialni sistem za dosego in ohranjanje
trajnosti najti dinamično ravnotežje med svojimi štirimi medsebojno podpornimi in neodvisnimi »svetovi« in
svojim središčem (moralnim jedrom). Poleg moralnega jedra, ki je postavljen v središče konceptualnega
modela integralnih svetov, imamo torej še štiri sfere – “svetove”: narava in skupnost; kultura in ozaveščenost
ali duhovnost; znanost, sistemi in tehnologija; podjetje in ekonomija. Vsi ti elementi morajo biti v
dinamičnem ravnotežju, če naj bi se socialni sistem trajnostno razvijal. Moralno jedro ima vlogo povezovalca
štirih »svetov« in hkrati navdihuje razvoj. Lahko ugotovimo, da model vključuje in povezuje različne
filozofske perspektive: humanizem, holizem, racionalizem in pragmatizem. Model integralnih svetov je
prikazan na spodnji sliki iz leta 201170:

Ta integralna perspektiva je uporabna za vse vrste socialnih sistemov, od posameznika do organizacije, od
skupnosti do družbe. Do sedaj smo spoznavali štiri »svetove« in moralno jedro na primerih organizacij,
skupnosti, države. Vendar tudi na individualni ravni iščemo dinamično ravnotežje med srcem, duhom,
razumom, telesom in dušo. Z drugimi besedami: med našim »južnim« bitjem (srce), »vzhodnim« nastajanjem
(duša), »severnim« razmišljanjem, racionalnostjo (razum), »zahodnim« delovanjem, izvajanjem (telo) ter
navdihujočim in povezovalnim središčem. Naše delovanje v smeri spreminjanja sebe, ožjega družbenega
okolja in širše skupnosti pa bo resnično učinkovito in trajnostno le, če bomo motivirani za reševanje našega
ali svojega perečega problema (»burning issue«), če bomo iz njega izhajali.
70

Slika je iz osebne korespondence med avtorico in profesorjema, temelji pa na knjigi Lessem, R., and Schieffer, A.
Integral Research and Innovation: Transforming Enterprise and Society. Farnham: Gower, 2010.
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Kaj pomeni polno živeti? Živeti v sožitju z naravo, biti pozitivno vraščen v socialno okolje, doživljati (in
ustvarjati) umetnost in se kulturno udejstvovati, se uspešno podjetniško uveljaviti oziroma aktivno izvajati
projekte na drugih področjih, imeti urejene finance, biti sposoben racionalno razložiti svet in predvideti
dogodke, … Prav gotovo pa tudi odgovorno delovanje – do sebe, do drugih, do narave, življenje v skladu z
etičnimi načeli. In ozaveščenost, samoizpopolnjevanje, …
V konceptualni model integralnih svetov sta Lessem in Schieffer v novejšem delu71 takole vključila štiri ravni
socialnih sistemov – kot »kroge« (osebnost / organizacija / skupnost / družba) in osnovni prikaz še nekoliko
razvila:

Konceptualni okvir integralnih svetov bomo v prihodnjem tednu uporabili za razlago praktičnih primerov,
predvsem odličnih praks iz Slovenije, ki smo jih predstavili v knjigi o Integralni zeleni Sloveniji. Torej kako vsak
po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in skupnosti, kulture in ozaveščenosti ali
duhovnosti, znanosti in tehnologije ter podjetništva in ekonomije. Elemente, ki jih povezujejo in navdihujejo
vrednote, moralno jedro v središču.
Dr. Darja Piciga
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Schieffer, A., and Lessem, R. Integral Development: Realising the Transformative Potential in Individuals,
Organisations and Societies. Farnham: Gower, 2014.
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 16. nadaljevanje

ČETRTI TEDEN
19. 2. 2018

16. Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen Evropejec. In kaj lahko mi damo
Evropi?
V 15. nadaljevanju smo spomnili na uspešne zgodbe in dosežke, ki so nastali na slovenskih tleh in se v
zadnjem času večkrat omenjajo, nedvomno s pozitivnim učinkom na samozavest Slovencev. Z naslovom
»Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove izkušnje s pridom
uporabili tudi drugi?« smo želeli opozoriti, da je za svetovno odmevne dosežke praviloma potrebno delo
predanega tima, čeprav se mnogokrat izpostavi le enega izjemnega posameznika. Da smo Slovenci v
svetovnem vrhu inovatorjev na področju električne mobilnosti, je na primer dan kasneje potrdila novica, da
Pipistrel za Uber razvija taxi-letalo72, medtem ko smo nekaj nadaljevanj prej predstavili prodorne dosežke
Inštituta Metron73.
V okviru prizadevanj za Integralno zeleno Slovenijo pa želimo predstavitve uspešnih zgodb še nadgraditi. Zato
jih skušamo razložiti način, da bo njihove izkušnje in spoznanja iz teh študij primerov mogoče praktično
uporabiti za trajnostno soočanje z izzivi današnjega časa, tako v Sloveniji kot širše v Evropi. In to nas povezuje
z naslovom današnjega prispevka, v katerem je povzeta petkova novica74: »Slovenski anketiranci v raziskavi
Eurobarometer so glede na evropsko povprečje bolj optimistični glede prihodnosti EU-ja, več pa jih tudi
občuti državljansko pripadnost75.« Torej lahko rečemo, da smo »bolj Evropejci od Evropejcev«. V večji meri
vidimo pozitivne doprinose EU kot povprečni državljan EU. Kaj pa po drugi strani lahko Slovenci doprinesemo
naši širši domovini, ki v zadnjih letih pada iz krize v krizo in tudi njena prihodnost ni tako svetla, kot smo bili
prepričani pred leti?
Na podlagi refleksije o različnih prizadevanjih za trajnostni razvoj, od praktičnih modelov podjetij in lokalnih
skupnosti do svetovnih strateških dokumentov (kot je Agenda 2030), smo v prvem delu Integralne serije
oblikovali osem praktičnih NAČEL za celostno soočanje z izzivi preko trajnostnega razvoja (našteti v 15.
nadaljevanju). Ob upoštevanju teh načel je možno zgraditi različne teorije, pri katerih je integralni vidik76 zelo
poudarjen. V pobudi za Integralno zeleno Slovenijo77 smo se naslonili na teoretično delo alternativnih78
ekonomistov Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja, ki delujeta v okviru Centra za integralni razvoj
Trans4m s sedežem v Ženevi. Z njima tudi neposredno sodelujemo od leta 2011 dalje.
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Seveda na električni pogon. Objavljeno na http://novice.svet24.si/clanek/novice/svet/5a87dabd31e04/pipistrel-zauber-razvija-taxi-letalo. Podjetje Pipistrel je z ustanoviteljem Ivom Boscarolom predstavljeno v 10. poglavju knjige
Integral Green Slovenia.
73
Kot so na primer rekordne prevožene razdalje z enim polnjenjem avtomobila. Razvoj energetske samooskrbe in
solarne mobilnosti do l. 2015 je podrobneje predstavljen v 9. poglavju knjige Integral Green Slovenia.
74
16.2.2018, https://www.rtvslo.si/slovenija/eurobarometer-slovence-doma-najbolj-skrbi-zdravstvo-globalno-papreseljevanje-in-terorizem/446227.
75
Državljansko pripadnost Evropski uniji.
76
Zavest o nujnosti bolj integralnih pogledov na svet se krepi v zadnjih desetletjih, prisotna pa je že več stoletij. Danes
lahko govorimo celo o vzponu »Integralne dobe«. Iz preteklosti omenimo Rudolfa Steinerja, med sodobniki pa Kena
Wilberja, Dona Becka, Ervina Laszla.
77
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, iz katere izhajamo, je bila objavljena aprila 2013 z originalnim
naslovom: »INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA. Državljanska pobuda za polnovredno življenje v mednarodno ugledni
skupnosti Slovenije.« (http://integralna-zelena-slovenija.si/o-nas/). Integralna zelena Slovenija z modelom, pristopom in
dobrimi praksami pa je obširno predstavljena v knjigi Integral Green Slovenia iz leta 2016.
78
Alternativnih glede na prevladujoči ozki ekonomski pristop, ki ne podpira trajnostnega razvoja.
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Osnovne ideje profesorjev Lessema in Schiefferja so povzete v konceptualnem okviru INTEGRALNIH
SVETOV79, kot je prikazan na spodnji sliki80 in smo ga uvedli v 15. nadaljevanju. Na prvi pogled preprosta
shema, ko pa se poglabljamo v ta konceptualni okvir, odkrivamo njegovo zapletenost. Kar je tudi razumljivo:
da naj bi bil teoretski model resnično in dolgoročno uporaben, mora ustrezno odražati kompleksnost
sodobnega sveta z množico naraščajočih in med seboj prepletenih izzivov. V četrtem tednu Integralne serije
ga bomo zato še podrobneje razložili in prikazali njegovo uporabnost za razumevanje praktičnih primerov.
Torej kako jih navdihujejo vrednote v središču in kako vsak po svoje na originalen način prepletajo vse štiri
»svetove«: naravo in skupnost, kulturo in ozaveščenost ali duhovnost, znanost in tehnologijo ter
podjetništvo in gospodarstvo. Sledili bodo še drugi primeri uporabe tega okvira, kot na primer na področju
ekonomije (s štirimi ekonomskimi pristopi), ali pa pri konceptu pametne integracije, ki smo ga »iznašli« pri
Integralni zeleni Sloveniji in je tudi v naslovu naše Integralne serije: »S pametno integracijo do trajnostnega
razvoja«.
Vse to nam bo omogočilo, da ponudimo možen odgovor na vprašanje v naslovu današnjega prispevka –
Kakšen bi lahko bil prispevek Slovenije Evropi? Navdihujoče zgodbe, ki jih ta teden razlagamo z integralnim
pristopom, bomo ob upoštevanju trajnostnih politik EU povezali v celosten model, ki pokaže pot do
trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za druge dežele in skupnosti. Torej Slovenija kot vzorčni
model, pilotna dežela integralne zelene ekonomije in družbe v Evropi in širše. Veliko naših značilnosti – od
zgodovinske dediščine in izkušenj do »prepišne« lokacije na stičišču kultur – predstavlja močne potenciale za
tako vlogo, če jih ustrezno povežemo. Vendar pa se hkrati zavedamo, da poleg dragocenih izkušenj z
različnimi »svetovi« (v smislu modela integralnih svetov) doživljamo tudi neravnotežja, ki so značilna za
posamezne svetove.81
Začenjamo pa z razmislekom o tem, kako se teoretski model integralnih svetov (spodnja slika) povezuje z
osmimi praktičnimi načeli za trajnostno soočanje z globalnimi in lokalnimi izzivi. Nedvomno gre za
nekonvencionalnost (»out-of-the-box«) v pristopu, kot jo najdemo tudi na praktični ravni, pri odličnih
primerih, ali pa pri drugih trajnostno usmerjenih ekonomskih mislecih s širšim pogledom na svet (kot sta
Yunus in Schumacher) – NAČELO ① (uvedeno v 1. in 2. nadaljevanju). Pristop integralnih svetov je
transdisciplinaren in transsektorski (čezsektorski) - ② (zlasti 2. in 6. nad.).
V seriji knjig o socialni transformaciji in inoviranju82 sta Lessem in Schieffer predstavila številne primere družb
po vsem svetu, ki so v različnih obdobjih razvile poglede o naravi različnih elementov, sestavnih delov
svojega sveta, in kako je možno ohranjati dinamično ravnotežje med temi elementi.83 Tako vsaka družba
vključuje vse štiri svetove – naravo/skupnost, kulturo/duhovnost, znanost/tehnologijo, politiko/ekonomijo.
Vendar pa obstajajo svetovne regije, ki so sčasoma postale še posebej močne na enem določenem področju
glede na druge. Te »arhetipske poteze« se najdejo v vsaki družbi, organizaciji, posamezniku. Seveda to ne
pomeni, da je humanizem moč najti le v južni svetovni regiji (Afrika), ali da holizem korenini le na Vzhodu
(torej v deželah kot sta Kitajska in Indija). Lessem in Schieffer trdita, da se je, kot kaže, v vsaki od štirih velikih
regij sveta ena notranja razsežnost močneje razvila glede na ostale. Vsaka od štirih regij vključuje vse štiri
»svetove«, vendar pa en ali drugi svet prevladuje.
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Na podlagi tega okvira sta Lessem in Schieffer razvila več teoretskih prispevkov, med drugim teorijo integralnega
razvoja, ki jo omenjamo v Napovedi Integralne serije in jo bomo predstavili kasneje. Zaradi kompleksnosti njunega
pristopa ga razgrinjamo postopoma.
80
V sliki smo združili dva prikaza teoretičnega modela integralnih svetov iz 15. nadaljevanja.
81
V Integralni seriji se ukvarjamo predvsem s potenciali za trajnostni razvoj, kot so dobre prakse in zelene politike. Kot
opozarjata Lessem in Schieffer v knjigi Integral Development, pa neravnotežje pri vsakem svetu vodi negativnih
pojavov. V Sloveniji so nam dobro poznani tako birokracija, dogma, korupcija, zaprti in neuspešni sistemi (rezultati
neravnotežja v severnem svetu) kot materializem in tudi že skrajna revščina (značilni za Zahod).
82
http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/.
83
V svojem znanstvenem snovanju sta črpala tudi iz del številnih avtorjev širokega razpona družboslovnih in
humanističnih ved, ki sta jih integrirala v nov konceptualni okvir.
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Tako je očitno, da ima regija Vzhod najdaljšo in najglobljo tradicijo na področju holizma, duhovnosti in
nematerialnih vidikov, medtem ko je na primer regija Zahod razvila ogromno zmožnost za pragmatično in
materialno samo-uresničevanje. Iz konceptualnega okvira izhaja, da je za vzpostavitev dinamičnega
ravnotežja na globalni ravni nujno, da vsak del sveta v celoto doprinese svoj edinstveni prispevek (torej to, v
čemer je najmočnejši) – in s tem bo dosežena »enotnost v različnosti«. Podobne zakonitosti veljajo tudi za
raven družbe ali naroda, organizacije in posameznika.
Mogoče je največji odraz »out-of-the-box« razmišljanja pri Lessemu in Schiefferju prelom s kalupi dualizma,
ki ga predlagata: namesto »ali-ali« torej »oboje in še več« (lahko rečemo tudi »4 + 1«). Avtorja poudarjata,
da je dualistična perspektiva ena od opredeljujočih značilnosti racionalističnega (severnega) pogleda na svet.
Navajeni smo, da vidimo vse kot nasprotja: dobro ali slabo, belo ali črno, bogat ali reven, razvit ali nerazvit …
kapitalizem nasproti komunizma, humanizem nasproti pragmatizma, ena religija nasproti drugi, ena
znanstvena veda nasproti drugi … Prevladovanje dualistične perspektive lahko vodi do velikih neravnotežij
(znotraj nas samih in naših družb, na svetovni ravni) in do izzivov, ki smo jim priča danes – vendar jih strogo
racionalistični um ne zmore razrešiti. Kot je opozoril že Albert Einstein, današnjih problemov ne moremo
reševati z enakim načinom mišljenja, s katerim smo jih ustvarili.
Po današnjem bolj teoretskem razmisleku pa jutri spet o praktičnem delovanju za trajnostno prihodnost, ki je
že uspelo preseči dualistični pogled na svet.
Dr. Darja Piciga
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 17. nadaljevanje

ČETRTI TEDEN
20. 2. 2018

17. Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z integralnim modelom
V zadnjih dveh prispevkih84 Integralne serije smo
povzeli osem načel za snovanje trajnostih poti
soočanja z izzivi današnjega časa ter predstavili
osnove novega pristopa integralnih svetov: namesto
izbiranja med nasprotujočimi si perspektivami
povezujemo in uravnotežujemo štiri »svetove«
(sfere – od narave in skupnosti) do podjetništva in
ekonomije) in vrednotno jedro ter vključujemo
različne poglede na svet (od humanističnega do
pragmatičnega). Ta teoretični model je uporaben za
različne ravni, od individualne do globalne.
15. nadaljevanje smo zaključili z razlago, kako se dinamično ravnotežje med štirimi svetovi in moralnim
jedrom odraža na ravni posameznika. Z analizo osebnostnih lastnosti in dinamike socialnih inovatorjev, ki so
skupaj s svojimi timi ustvarili odlične prakse trajnostnega razvoja, se v Integralni seriji praviloma ne
ukvarjamo. Se pa zavedamo pomena osebnostnega razvoja. Kot poudarjata Lessem in Schieffer: »Sami
morate postati tisto, kar želite prinesti na svet.«85 Kot ugotavljata v knjigi Integral Development86:
»Hiperaktivnost in splošna navada "misliti veliko" od zunaj nas odpelje stran od prve prave naloge razvojnika:
razviti samega sebe. Nove teorije o razvoju in nove politike ne bodo pomagale, če naše kolektivno
razumevanja tega »kdo smo mi« ostane nespremenjeno. … Nič se ne more v temeljih spremeniti od zunaj, če
najpre moralnim jedrom v središču ni v temeljih spremenjeno od znotraj.«
Z najboljšimi željami za integralni trajnostni razvoj vsakega od nas ponovno nadaljujemo s študijami
primerov. Ob tem še pojasnilo, zakaj so nam dobre prakse tako pomembne. Po eni strani nam omogočajo, da
bolj preprosto in konkretno, tako kot blizu večini, predstavimo osnovne premise abstraktnega teoretičnega
modela. Poleg tega smo pri pobudi za Integralno zeleno Slovenijo že v prvih letih našega delovanja ugotovili,
da socialni inovatorji, ki praktično delujejo za trajnostni razvoj, v veliki meri že uporabljajo povezovalni in
celostni pristop z vsemi ali večino elementov integralnega modela, ne da bi to tudi eksplicitno izrazili.
Med prvimi slovenskimi socialnimi inovatorji, ki so v praksi začeli uporabljati konceptualni okvir integralnih
svetov, najdemo Marka Slapnika s Solčavskega. Zanimivo zgodbo o trajnostnem razvoju tega območja, ki ga
je soustvarjal, nam je povedal že v 9. nadaljevanju Integralne serije87. Prisluhnimo mu še enkrat!
Dr. Darja Piciga
Ključne sestavine trajnostnega pristopa Solčavskega smo razvrstili glede na pet osnovnih elementov
konceptualnega okvira integralnih svetov in prikazali na spodnji sliki. Pri vsakem osnovnem elementu smo
84

15. in 16. nadaljevanje.
Znani Gandhijev izrek »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« sta Lessem in Schieffer upoštevala tudi pri
oblikovanju doktorskega programa integralnega razvoja – več o tem na http://www.trans-4-m.com/care-4-societyapply-groundbreaking-phd-program-integral-development/.
86
Schieffer, A., and Lessem, R. Integral Development: Realising the Transformative Potential in Individuals,
Organisations and Societies. Farnham: Gower, 2014, str. 12.
87
Podrobneje je zgodba opisana v 5. poglavju knjige Integral Green Slovenia, pred tem pa v knjigi Integral Renewal
(str. 421 – 444), ki je izšla leta 2015.
85
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zapisali, katere so ključne teme in kaj je bilo že narejeno. Ko smo načrtovali nadaljnji razvoj naše destinacije,
pa smo pri vsakem elementu predvideli, kaj bi bilo potrebno še storiti.
1 - Intrinzična motivacija - MORALNO JEDRO:
A. Ključne teme:
Spoštovanje narave in dediščine naših prednikov, pa tudi interes in motivacija za dobrobit skupnosti, za njen
razvoj in kakovost življenja.
B. Že doseženo:
Povezovanje domačinov (podjetja, društva, študijski krožki …) in povezovanje ponudnikov turističnih storitev
(integralni turistični programi …).
2 - Kraljestvo odnosov - NARAVA IN SKUPNOST:
A. Ključne teme:
Skozi stoletja so odnosi med ljudmi in naravo temeljili na naravnih virih, ki so se trajnostno uporabljali v
tradicionalnih dejavnostih domačinov, v zadnjem času tudi v turizmu. Zaščita narave in dediščine, prenos
znanja in sprejemanje različnosti so temelji za prihodnost trajnih skupnosti.
B. Že doseženo:
Zaščitena naravna območja in poudarjanje pomena narave v naravnih parkih in na kmetijah. Interpretacija
narave v turističnih programih.
Poudarjanje pomena tradicije in identitete na različnih dogodkih in praznovanjih, etno-animacijskih
aktivnostih, tematskih večerih, Festivalu ovčje volne Bicka, …
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3 - Kraljestvo idej - KULTURA IN OZAVEŠČENOST:
A. Ključne teme:
Sobivanje kulturne dediščine in narave usmerja in daje razvojno naravnanost za prihodnost: zdržen življenjski
slog ter spoštovanje identitete in vrednot.
B. Že doseženo:
V preteklosti se je Solčavsko odlikovalo po ohranjanju kulturne dediščine in po svoji identiteti, poleg tega še
kot inkubator projektov ter regionalnih in mednarodnih povezav.
4 - Kraljestvo znanja - ZNANOST, TEHNOLOGIJA, INOVACIJE:
A. Ključne teme:
Razvoj temelji na znanju, izkušnjah, tradiciji in ustvarjalnosti domačinov.
B. Že doseženo:
Spodbujanje (ne)formalnega izobraževanja in razvoja spretnosti – ustvarjalni domačini, sodelovanje
strokovnjakov in organizacij. Sistematičen pristop k trajnostnemu razvoju Solčavskega od leta 1992.
Kognitivni pristop – pot malih korakov; domačini so bili tradicionalno zadržani do novotarij, novega znanja in
inovacij.
5 - Kraljestvo akcije – PODJETNIŠTVO IN EKONOMIJA:
A. Ključne teme:
Temelji podjetništva so tradicionalne dejavnosti in dobaviteljske verige (les, volna, kulinarika …). To se odraža
v turizmu, lesni dejavnosti in kmetijstvu.
B. Že doseženo:
Spodbujanje razvoja zelenih delovnih mest (npr. projekt Mladi veter).
Spodbujanje investicij podjetniškega sodelovanja lokalnih deležnikov s pomočjo evropskega in nacionalnega
financiranja in skladov, pa tudi lokalnih virov.
Spodbude predstavljajo tudi razni natečaji. Tako je Solčavsko leta 2009 med prvimi v Sloveniji prejelo naziv
Evropska destinacija odličnosti (EDEN) 88 za turizem v varovanih območjih.
Marko Slapnik
Danes smo si ogledali, kako je možno pomembne elemente v trajnostnem razvoju Logarske doline in
Solčavskega povezati z modelom integralnih svetov. Jutri pa bomo skušali integralno razvrstiti in povezati v
model ključne prvine trajnostnega podjetništva.
Dr. Darja Piciga

88

https://www.slovenia.info/sl/potovalni-nacrt/publikacija/eden-solcavsko-251.
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 18. nadaljevanje

ČETRTI TEDEN
21. 2. 2018

18. Integralni model Domela in Mondragona
V prejšnjem nadaljevanju89 smo pokazali, kako se lahko konceptualni okvir integralnih svetov, ki ga
predstavljamo od 15. nadaljevanja Integralne serije dalje, uporabi pri razlagi trajnostnega razvoja lokalnih
skupnosti. Tokrat pa bomo spoznali dva praktična modela iz poslovnega sveta, in sicer iz sektorja socialne
ekonomije90: Domel iz Železnikov, slovensko visokotehnološko in globalno prodorno podjetje z notranjim
lastništvom in upravljanje, in Mondragon iz Baskije v Španiji, svetovno ikono zadružništva. Obe podjetji smo
že predstavili, Mondragon v 7. nadaljevanju, Domel pa v 11. in 12. nadaljevanju z naslovoma:
Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine.
Zgodba Domela drugič: kako se načela za razreševanje izzivov kažejo v praksi.
Pri obeh podjetjih smo izpostavili vrednote, ki jih pristop integralnih svetov postavlja v središče modela, kot
moralno jedro. Zavedamo se, da brez etičnih temeljev človek ni Človek, gospodarstvo (in podjetje) ter družba
pa ne (moreta biti) trajnostna (NAČELO ④91). Vrednote navdihujejo, ali kot pravi Marko Slapnik v
predhodnem prispevku, so vir notranje motivacije, ter hkrati povezujejo štiri »svetove«: naravo in skupnost,
kulturo in ozaveščenost ali duhovnost, znanost in tehnologijo ter podjetništvo in finance.
Integralni model Domela bo predstavil Domelov tim, ki ga je tudi soustvarjal.
Dr. Darja Piciga

Po konceptualnem okviru integralnih svetov je Domel mednarodno prodorno visokotehnološko podjetje, ki
je svojo vizijo zgradilo na vrednotah družbeno odgovornega in inovativnega podjetništva: pripadnost,
ustvarjalnost in ambicioznost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje ter skrb za stranke
in zaposlene. Kot je prikazano na spodnji sliki, lahko te vrednote opredelimo kot moralno ekonomsko jedro.
Vrednote družbeno odgovornega in inovativnega podjetništva v Domelu tudi živijo, dokazujejo jih z
vsakodnevnim poslovnim delovanjem. Izražajo se pri delovanju v vseh štirih »integralnih svetovih«:
- V odnosu do skupnosti in narave kot močna povezanost s skupnostjo, skrb tudi za najšibkejše člane te
skupnosti in spoštovanje do naravne dediščine.
- Domelovi zaposleni in vodstvo se zavedajo kulturne dediščine, ki jih je sooblikovala (kot sta dediščini
fužinarstva in zadružništva), in imajo razvito zavest o nujnosti napredovanja in razvoja (»Vzhod«).
- »Sever«: Ta zavest se odraža v razvijanju novega znanja, zlasti na tehnološkem področju, in izobraževanju v
povezavi z institucijami znanja. Raziskave in razvoj vodijo do vrhunskih inovativnih produktov, hkrati pa
spodbujajo inovativnost vseh zaposlenih. Solastništvo in soupravljanje zaposlenih pa sta ključna elementa
socialnega gospodarstva, ki je v Evropski uniji že prepoznano kot uspešen model izhoda iz krize in ima tudi v
Sloveniji dolgo tradicijo, danes pa ga ponovno »odkrivamo«.

89

Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z integralnim modelom.
Bolj poglobljena obravnava tega sektorja bo sledila kasneje, za uvod v integralni prikaz Domela in Mondragona samo
nekaj informacij. V ta sektor, ki smo ga v Sloveniji z zamudo začeli spodbujati v tem desetletju, sodijo med drugim
zadruge, podjetja z lastništvom in upravljanjem zaposlenih in socialna podjetja. Raznolike oblike podjetij povezuje več
načel socialne ekonomije, kot sta poudarjanje socialnih ciljev (bolj kot kapitala) in demokratično upravljanje.
90

91

Vseh osem načel je naštetih v 15. nadaljevanju, o pomenu vrednot za trajnostni razvoj v bančništvu in gospodarstvu
pa smo med drugim pisali v 4., 7. in 8. nadaljevanju Integralne serije.
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- Inovacije prispevajo tudi k večji snovni in energetski učinkovitosti izdelkov, kar je značilnost zelenega in
krožnega gospodarstva. Skupaj z ostalimi elementi integralnega modela so doprinesle k temu, da je Domel
danes mednarodno prodorno visokotehnološko podjetje. (»Zahod«)
In vse to so tudi razlogi, zaradi katerih je Domel dokaj hitro in relativno neboleče izšel iz nedavne finančnogospodarske krize.
Tudi podjetje mora izhajati iz temeljnih vrednot svoje skupnosti in enakovredno upoštevati, vključevati:
naravo in skupnost, v kateri obstaja (s humanističnim svetovnim nazorom), kulturo in ozaveščenost , v kateri
se razvija (s holističnim pogledom na svet), znanost in tehnologijo, ki ga vodi (filozofska usmeritev
racionalizma), ter finance in podjetništvo, kar usmerja k delovanju (pragmatični pristop).
Dr. Jožica Rejec, Štefan Bertoncelj, dr. Janez Rihtaršič, Tanja Kramar
Podjetje Domel je v več bistvenih značilnosti podobno zadružnemu podjetju Mondragon, čeprav po modelu
lastništva in upravljanja ni zadruga. Po 2. svet. vojni je bil razvoj zadružništva v Sloveniji specifičen in tudi po
spremembi gospodarskega in političnega sistema v 90. letih prejšnjega stoletja zadruge niso imele enakih
pogojev poslovanja in razvoja kot gospodarske družbe. Zato pri nas ne najdemo velikih delavskih zadrug kot v
drugih evropskih državah, tudi pri zamejskih Slovencih. Notranjega lastništva in soupravljanja zaposlenih
ekonomska stroka in politika na prelomu tisočletja ni cenila, vendarle pa je imelo podjetje Domel večje
možnosti sodelovanja znotraj izobraževalnega, raziskovalnega in finančnega sistemom kot Mondragon v
prvih desetletjih svojega razvoja – slednji je moral praktično v celoti postaviti tudi infrastrukturo na teh
področjih (spodnja slika: strokovna šola Escuela Politecnica na »Severu«, bančni sistem Caja Laboral na
»Zahodu« - oboje znotraj celotnega sistema Mondragona).
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Mondragonov zadružni model navdihuje socialne inovatorje po vsem svetu, tudi v Sloveniji - podobno kot
Banka Grameen, ki smo jo tudi orisali v 7. nadaljevanju z naslovom »Vrednote kot temelj trajnostnega
gospodarjenja«. Integralno razlago tega modela povzemamo po Ronnieju Lessemu in Alexandru Schiefferju,
avtorjih pristopa integralnih svetov92, prikazana je na spodnji sliki.
Primer Mondragona dokazuje, da ne obstaja inherentno protislovje med pravičnostjo, človečnostjo (moralno
jedro) in dobrim poslovanjem (»Zahod«). Zadružništvo je Azrimendi štel za tretjo pot, različno od
egoističnega kapitalizma in depersonalizirajočega socializma. Sredi 20. stoletja so mu zadruge predstavljale
nov družbeni potencial. Izvor delavske zadruge Mondragon leži v solidarnosti in medsebojni podpori
skupnosti ljudi (»Jug«). Arizmendi, ki nedvomno predstavlja filozofsko, moralno in duhovno silo
Mondragona, pa je neprestano spodbujal k razvoju ‘višjih vrednot ‘, preseganju doseženega, tudi v smislu
duhovnega razvoja („Vzhod“). Poleg tega je tudi poudarjal: »Posameznik se ne rodi kot zadružnik, kajti za to,
da postaneš zadružnik, je potrebna socialna zrelost, usposabljanje za socialno življenje.« Zato je nujno, da se
zadruge gradijo na izobraževalnih temeljih (»Sever«: poleg tehniškega izobraževanja tudi izobraževanje za
zadružništvo), hkrati pa je potrebno zadružni model tudi razvijati, prav tako kot posodabljati proizvodnjo.
Arizmendi je bil duhovnik z vizijo, ki je verjel v vrednote delavskega sodelovanja in trdega dela za dosego in
uresničenje skupnega dobra.

Kot ugotavljata Lessem in Schieffer, je Arizmendi gradil na kulturi in kontekstu regije, ko je ponovno obujal
baskovska načela demokratičnosti in zadružništva. Hkrati je bil za Baske vedno značilen nacionalni (etnični)
ponos (podobno kot za Fince). Po drugi strani pa so se njihove povezovalne težnje kazale v oblikovanju
92

Po njunih predstavitvah, ki sta jih imela v Sloveniji, in po knjigi: Lessem,R. & Schieffer, A.: Integral Economics:
Releasing the Economic Genius of Your Society. Farnham: Gower. 2010.
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zaprtih skupin in skupnosti. Kot dober poznavalec družbeno-kulturnega konteksta Baskije je zato Arizmendi
Mondragon oblikoval kot odprt sistem.
Za vrtec lažje kot za podjetja razumemo in pričakujemo, da uravnoteženo izvaja dejavnosti z različnih
področij, za skladen osebnostni razvoj. Vendar, kot smo spoznali v 13. in 14. nadaljevanju, so v Vrtcu Otona
Župančiča Slovenska Bistrica dosegli mnogo več. Jutri bomo spoznali, kako je mogoče njihov vzgojni in
skupnostni pristop razložiti z integralnim modelom.
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 19. nadaljevanje

ČETRTI TEDEN
22. 2. 2018

19. Dejavnosti vrtca in biodinamičnega projekta v vseh integralnih svetovih
Po seznanitvi s splošnim modelom integralnih svetov (15. in 16. nadaljevanje93) ter njegovi uporabi pri razlagi
uspešnih zgodb Solčavskega, podjetja Domel in zadruge Modragon (17. - 18. nad.) nadaljujemo s primerom
vzgojno-izobraževalne organizacije, ki smo jo že spoznali v 13. in 14. nadaljevanju. Vrtec Otona Župančiča, ki
je že danes mednarodno odmeven, smo v Integralno serijo in v knjigo Integral Green Slovenia vključili kot
primer integralnega in trajnostnega pristopa, ki se kaže v različnih razsežnostih:
- tako pri vzgoji in izobraževanju najmlajših
- kot pri delovanju v širši skupnosti
- in tudi pri izobraževanju in usposabljanju zaposlenih v vrtcu, pri lastnem razvoju.
V vrtcu so razvili prav poseben odnos do narave: v smislu sožitja, s spoštovanjem pa se tudi od nje učijo.
Tako kot smo izrazili v praktičnem NAČELU ⑥: »Narava je naša največja učiteljica. Naj bo tudi naša
prijateljica!« »Narava nas uči« pa je tudi naslov projekta biodinamičnih vrtov, ki so ga pred nekaj leti pričeli v
treh občina Zgornje Gorenjske. Dr. Majo Kolar, učiteljico biodinamike, ki je od vsega začetka med ključnimi
soustvarjalci tega projekta, smo povabili, da nam podrobno opiše kontekst in potek tega projekta, ki se iz
pilotne faze razvija v širšo izobraževalno in skupnostno pobudo.
Najprej pa o integralnem modelu Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica pripovedujejo njegove
soustvarjalke.
Dr. Darja Piciga
Integralni model vrtca
Na spodnji sliki smo lahko prikazali le del bogatih in raznolikih dejavnosti vrtca. Naše dejavnosti navdihujejo
in povezujejo temelje vrednote in vizija vrtca kot središča skupnosti, ki preko otrok povezuje tako starše kot
druge družinske člane in celotno skupnost (»Jug«). Seveda pa je poslanstvo vrtca tudi vzgajati in izobraževati.
Otroci v vrtcu pridobivajo zgodnje izkušnje življenja v naravi, ki oblikujejo njihov način življenja v prihodnje.
Postajajo bolj samostojni, vendar v sodelovanju z drugimi. Pomemben vidik »južnega pristopa« je prehranska
samooskrba, ponovno znotraj skupnosti.
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15. Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako razložiti te uspešne zgodbe, da bomo njihove izkušnje s pridom
uporabili tudi drugi? ter 16. Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen Evropejec. In kaj lahko mi damo Evropi?
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K odnosu do kulturne dediščine in osebnostni razvoj tako otrok kot zaposlenih vrtcu je še posebej prispeval
projekt senzibilizacije (14. nadaljevanje): ozaveščeni posameznik pomaga ohranjati dediščino (preteklost) in
piše svetlo, povezujočo prihodnost. Napredek in spoznavanje nista pomembna samo pri otrocih, v tej smeri
spodbujamo tudi zaposlene, starše in vse druge člane skupnosti, ki se nam želijo pridružiti pri naših
dejavnostih. Tudi v didaktičnem pogledu se bogatimo, v veliki meri z ustvarjalnostjo samih zaposlenih – na
primer knjige in igre.
Tudi v vrtcu je potrebno razmišljati o finančnem vidiku, biti gospodaren – še zlasti, če skušamo naše
delovanje obogatiti z novimi pristopi in vsebinami. Zato se vključujemo v različne programe, podprte zlasti z
evropskimi sredstvi, in prijavljamo na različne natečaje. K sodelovanju pritegnemo tudi starše in druge člane
skupnosti.

Tako »podjetni« smo morali biti tudi pri projektu krušne peči, ki smo ga podrobneje opisali v 13.
nadaljevanju: k uspešni izvedbi je finančno in z drugimi donacijami prispevala celotna skupnost. Tudi pri tem
projektu lahko odkrijemo naše vrednote, ki nas motivirajo, in vse štiri »svetove«: poleg povezovanja in
soustvarjanja (načrti otrok!) znotraj skupnosti in prispevka k samooskrbi s hrano, s projektom tudi
ohranjamo in oživljamo kulturno dediščino. Kažemo odgovoren odnos do narave, na primer ponovna
uporaba gradbenega materiala. Za gradnjo krušne peči smo se morali najprej sami učiti, nato pa najti prave
mojstre za tehnično izvedbo (znanje – »Sever«). Vsi pa smo morali vložiti veliko dodatnega, praktičnega dela
(»Zahod«).
Stanka Stegne, Mojca Pešak, Ivana Leskovar, Karin Lavin
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Demeter certifirana biodinamična učna vrtova 'Narava nas uči'
Zgornja Gorenjska je območje, ki je začelo nastajati že v davni preteklosti in na ozemlju, ki nekako sovpada z
nekdanjo posestjo Briksenških škofov in Ortenburških grofov in se je razvijalo kot celota. Meje so potekale po
vodah, porečju potokov in rek ter grebenih hribov in gora. Na grobo bi lahko rekli, da se Zgornja Gorenjska
začne od reke Tržiška Bistrica navzgor. Od nje se dvigne v hribčke, pa v hribe in na koncu se vse požene v
višave do triglavskih vršacev. Lahko rečemo, da to območje predstavlja eno najlepših in najslikovitejših okolij
v Sloveniji in tudi Evropi. Območje je močno povezano z naravo, naravnimi viri, tradicionalnim kmetovanjem
in kulturno dediščino. Z namenom ohranjanja naravne dediščine in skrbi za naravo smo na tem območju leta
2002 ustanovili društvo Ajda Gorenjska, ki svoje člane na aktiven način uči pridelovanja hrane po
biodinamični metodi, ki ima tudi duhovno ozadje.
Župani treh Zgornjegorenjskih občin so zaradi skrbi za okolje, ohranjanja naravnega ravnovesja, pridelave
zdrave hrane, samooskrbe občanov in medgeneracijskega sodelovanja podprli pilotni projekt z naslovom
'Narava nas uči'. Glavni nosilec projekta je bila občina Radovljica, izvajalec RAGOR (Razvojna agencija Zgornje
Gorenjske), njegov strokovni podizvajalec je bil Demeter, Zavod za biološko-dinamično gospodarjenje. Franc
Zavodnik in Maja Kolar sva bila idejni vodji projekta, Aleš Jezeršek je skrbnik vrtov. V strokovni del projekta je
bilo vključeno društvo Ajda Gorenjska.
Radovljiška kotlina predstavlja nekakšno vstopno točko v lepote neokrnjene narave Zgornje Gorenjske.
Dežela se razprostira med verigo visokih gora na severu in dolino reke Save na jugu. Po ravnini kot razmetani
ležijo majhni grički – morenski nasipi ledenikov. Pri Radovljici sta taka primera naravna spomenika Voljčev
hrib in Obla gorica. Na vzhodnem delu pohodne poti okrog Oble gorice se je v majhni kotlinici med osnovno
šolo, vrtcem in zdravstvenim domom nahajal ekstenzivni travnik, ki smo ga spremenili v sadovnjak in urbani
učni vrt.

Slika: Biodinamični učni vrt pri Radovljici
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Drugi urbani učni vrt je nastal na nekoliko manjši površini v Kranjski Gori, kjer se soočamo z izzivi pridelave
hrane in semen v alpskem podnebju. Radovljica in Kranjska Gora sta sicer na zemljevidu majhni mesti,
vendar se s takima vrtovoma lahko enakovredno postavita ob bok največjim prestolnicam kot sta recimo
Berlin in Basel.
Namen projekta je bil aktivno spodbuditi in spodbujati otroke, osnovnošolce, mlade, brezposelne, vrtičkarje
ter občane k pridelavi zdrave hrane in z učenjem biodinamičnega obdelovanja zagotoviti pridelavo
visokokakovostne hrane tudi z medgeneracijskim sodelovanjem. Z namenom zagotavljanja pridelave
visokokakovostne hrane in prispevka k večji samooskrbi so bile v izobraževalne cikluse vključene tudi
kmetije. V projektu je iz omenjenih občin sodelovalo preko 200 ljudi.
Otroci iz waldorfskega vrtca Čebelica, osnovnošolci (Waldorfska šola OE Radovljica, Anton Tomaž Linhart,
Anton Janša), CUDV (Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus) in dijaki Biotehniškega centra
Naklo so obdelovali vsak svoj del vrta. S trajnostno samooskrbo po metodi biodinamike se je na predavanjih
v zimskih mesecih in ob praktičnem usposabljanju na vrtovih seznanilo 170 odraslih slušateljev.
Kasneje so se projektu priključili še prostovoljci in Ljudska Univerza Radovljica. Kot zadnja se je priključila še
srednja gostinska šola Radovljica, ki je na zaključni prireditvi s pripravljenimi jedmi iz zelenjave, ki je zrasla na
teh vrtovih, dokazala, da se zdravo in dobro ne izključujeta.
Semena so prispevali gorenjski kmetje Demeter, semenarska hiša Arcoiris, Inštitut Ekosemena in društvo za
biodinamično gospodarjenje Pomurje.
Jutri pa več o tem, kaj in kako smo s temi potenciali ustvarjali, seveda s pomočjo biodinamike.
Dr. Maja Kolar
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 20. nadaljevanje

ČETRTI TEDEN
23. 2. 2018

20. Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do svetovne korporacije

V četrtem tednu Integralne serije smo predstavili
integralne modele Solčavskega, Domela,
Mondragona in Vrtca Slovenska Bistrica.
Uporabljamo konceptualni okvir integralnih
svetov94 (osnovni model na sliki desno), ki sta ga
razvila profesorja Ronnie Lessem in Alexander
Schieffer iz Centra za integralni razvoj Trans4m s
sedežem v Ženevi. Z njima že več let tudi osebno
sodelujemo. Model poudarja ravnotežje med
moralnim jedrom v središču in štirimi sferami –
svetovi: od narave in skupnosti do podjetja in
ekonomije ali financ.
Pri prenosu tega modela na slovenska tla, ob upoštevanju širšega okvira Evropske unije (kar smo predstavili v
knjigi Integral Green Slovenia), smo naravo in okolje poudarili v vseh svetovih - zato Integralna zelena
Slovenija. Odgovoren odnos do narave je izražen v vseh slovenskih primerih, ki smo jih spoznali – pri
nekaterih pa se kaže prepričanje, da je narava tudi odlična učiteljica. V 19. nadaljevanju smo to pokazali pri
vrtcu, začeli pa smo tudi s predstavitvijo projekta biodinamičnih vrtov »Narava nas uči«.
Prisluhnimo spet dr. Maji Kolar, eni od vodij projekta, ki je ustvarila tudi njegov integralni model. Kako so
sledili modrim nasvetom dr. Rudolfa Steinerja95, avtorja biodinamike?
Dr. Darja Piciga
Demeter certifirana biodinamična učna vrtova 'Narava nas uči' - nadaljevanje
Na osnovni šoli v Radovljici je potekal biodinamični krožek. Poudarek pri vzpostavljanju vrtov je bil na sejanju
in sajenju avtohtonih rastlin. Zasejali smo žita, posadili sadovnjak z različnimi sadnimi vrstami, jagodičevje in
okrasni del vrta za privabljanje koristnih organizmov. Površine smo poškropili z biodinamičnimi preparati,
pripravili smo kompostni kup, ki smo ga preparirali s kompostnimi preparati. Za lažjo razlago setvenega
koledarja smo postavili kozmični skalnjak.
Biodinamično kmetovanje in vrtnarjenje je še starejše kot ekološko, utemeljitelj je bil dr. Rudolf Steiner na
Kmetijskem tečaju leta 1924, v današnjem času pa dobiva vedno večji pomen. Glavna razlika je, da sveta ne
dojema zgolj z materialističnega vidika, ampak tudi z duhovnega. Menimo, da življenje ni vsota kemičnih
reakcij, ampak samostojna entiteta, sestavljena iz ritmov in sil, ki stvarem dajejo življenje. Poskušamo
razumeti te ritme in sile ter na podlagi njih organizirati kmetovanje in vrtnarjenje. Vrt razumemo kot celosten
organizem. Preparati, ki jih uporabljamo v biodinamiki, pomagajo pri vzpostavljanju biološke aktivnosti in
ravnovesja v tleh, ki so osnova pri pridelave hrane. Pomagajo procesom rasti, spodbujajo zorenje in
razvijanje okusa. Najkakovostnejše pridelke za prehrano ljudi dobimo takrat, ko je vzpostavljeno ravnovesje
med rastjo in zorenjem.
94

Predstavljen je v 15. in 16. nadaljevanju Integralne serije.
Antropozofija Rudolfa Steinerja s praktičnimi izpeljavami na področju financ in kmetijstva je navdihnila tako
ustanovitelje Banke Triodos kot dr. Ibrahima Abouleisha (SEKEM).
95
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Biodinamičen način kmetovanja je pristop, ki oskrbuje ljudi z zdravo hrano, hkrati pa zagotavlja razvoj
bivalnega prostora in podpira tla, rastline, živali in krajino v njihovem razvoju. Za nadaljnji razvoj
biodinamičnih impulznih izkušenj, ki so bile narejene na področju pravic, kulturne / duhovne realnosti in
ekonomskega življenja, potrebujemo tesnejše povezovanje in sodelovanje na vseh nivojih. Odličen zgled nam
v tem kontekstu predstavlja SEKEM iz Egipta.
Vrtova sta v lanskem letu pridobila mednarodno blagovno znamko Demeter, ki je znak najvišje kakovosti
hrane. Demeter blagovna znamka s svojimi mednarodno zavezujočimi standardi pridelave, predelave in zlasti
označevanja je omogočila organizaciji Demeter, da razvije potrebno preglednost in zaupanje. Zgoraj
navedeno blagovno znamko trenutno uporabljajo imetniki licenc v 53 različnih državah. V zadnjih letih se je
število certificiranih kmetijskih gospodarstev povečalo na skoraj 5000, površina pod biodinamičnimi pridelki
pa se je skoraj podvojila.
Začeto delo si želimo nadgrajevati, zato imamo na vrtu že postavljeno hiško za medgeneracijsko druženje in
izmenjevanje znanja ter nov rastlinjak za pripravo sadik in podaljšanje rastne sezone. Ustvarili smo zeleno
delovno mesto, saj je občina Radovljica zaposlila skrbnika vrtov.

Slika: Integralni model projekta »Narava nas uči«
Slikovita pokrajina od nekdaj slovi po bogati tradiciji čebelarstva. V vasi ob vznožju Stola je bil rojen Anton
Janša, starosta slovenskih čebelarjev, v njegovo čast je letošnji 20. maj razglašen za svetovni dan čebel. V
Radovljici domuje Čebelarski muzej, v Lescah imamo sodobni čebelarsko-izobraževalni center in zato si na vrt
še posebej želimo vključiti čebele, morda tudi kokoši ali ovce. Tesno sodelujemo s čebelarskim centrom v
Lescah, tam imata svoj sedež tudi ekološka hranilnica semen in inštitut Ekosemena, s katerima sodelujemo
pri pridelavi semen.
Začeli smo z izdelovanjem biodinamičnih preparatov, ki so eden od temeljev biodinamičnega vrtnarjenja.
Glede samooskrbe se želimo povezati z različnimi zadrugami, ki zagotavljajo hrano šolam in vrtcem. V
poletnih mesecih z zelenjavo oskrbujemo bližnji vrtec. V lanskem letu smo na vrtu organizirali Ekopraznik, na
katerega smo povabili tudi ekološke kmetije iz okolice s svojimi pridelki in izdelki. Želimo si razvijati
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kakovostno izobraževanje na vseh nivojih od predšolskih otrok do starejših z vključevanjem učilnice na
prostem. Vrt tedensko obiskujejo različne skupine, ki pomagajo pri delu na vrtu, spoznavamo različne učne
vsebine, predvsem pa se učimo opazovanja in zaznavanja narave ter medsebojnega sodelovanja. Pilotno smo
izvedli tudi pouk biologije, teoretično in praktično smo spoznali fotosintezo. Izvedli smo tudi tehnični dan in
nekaj seminarjev za odrasle s pomočjo tujih predavateljev. Na področju raziskovanja se povezujemo z
Biotehniškim centrom Naklo, v prihodnosti tudi z Biotehniško fakulteto v Ljubljani. Na vrtu je nastalo že tudi
nekaj diplomskih nalog.
Naš skupni cilj je vzpostavitev centra z interdisciplinarnim, inovativnim pristopom k zagotavljanju kakovosti
bivanja na osnovi kriterijev trajnostnega razvoja na področju biodinamičnega kmetijstva in vrtnarjenja,
vzgoje, izobraževanja, kulture, socialnega podjetništva, gospodarstva in raziskovanja.
Lansko leto je biodinamični učni vrt v Radovljici obiskal gospod Thomas Lüthi s Švedske, predsednik Demeter
International, ki je dejal: »Na Švedskem nima nobena šola takega vrta. Nisem čisto prepričan, se mi pa zdi, da
sta vaša vrtova edina te vrste na svetu. Lahko ste ponosni, da ju imate.«
Dr. Maja Kolar
Interface: trajnostno podjetje, ki se zgleduje po naravi
Narava pa ni samo učiteljica pri kmetovanju ali pri dejavnostih vzgoje in izobraževanja. V 3. nadaljevanju smo
že omenili poslovno uspešno globalno podjetje Interface iz ZDA96, vodilnega proizvajalca do okolja
odgovornih talnih oblog, ki je leta 1994 prelomilo z dotedanjo običajno netrajnostno prakso podjetij. Pod
vizionarskim vodstvom svojega ustanovitelja in predsednika Raya C. Anderson je takrat že globalno uspešna
korporacija pričela slediti trajnostni strategiji.
In kaj je bila začetna spodbudo za radikalno spremembo, popravek sredi poti (»Mid-Course Correction« Andersonova knjiga, v kateri je opisal to preobrazbo)? Nekaj zaposlenih iz raziskovalnega oddelka podjetja je
prišlo k njemu z vprašanjem, ki so jim ga zastavili kupci: »Kaj pa vi delate za okolje?« Takrat Anderson ni imel
še nobene okoljske vizije. Po čistem naključju mu je takrat nekdo poslal knjigo Paul Hawkena “The Ecology of
Commerce”. Ko jo je prebral, je spremenila njegovo življenje.

Slike: naslovnici knjig Paula Hawkena in Raya C. Andersona; v sredini Ray C. Anderson
Preoblikovanje in trajnostna rast podjetja, ki si je postavilo za cilj postati zgled trajnosti za celoten industrijski
svet, je s perspektive integralnega pristopa opisana in razložena v knjigi Integral Development (Lessem,
Schieffer, 2014). Za vodilno misel današnjega prispevka je ključna opredelitev trajnostnega podjetja:
96

Spletna stran podjetja: http://www.interfaceglobal.com/.
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Trajnostno podjetje je obnovitveno podjetje, ki se zgleduje po naravi (pogosto navdihnjeno z
biomimikrijo); zemlji vrača več, kot iz nje jemlje.
Strategija za doseganje tega cilja: zmanjšaj, ponovno uporabi, obnovi, recikliraj in preoblikuj.
Socialni pravičnosti in skrbništvu nad okoljem se daje njuno naravno mesto ob gospodarskem
napredku.
Pa še ena od odmevnih Andersonovih misli:
Vzorčno podjetje 21. stoletja je močno storitveno usmerjeno, učinkovito z viri, ničesar ne zavrže, poganja ga
sončna energija, je ciklično, močno povezano s svojimi odjemalci in dobavitelji – gradeč družbeno pravičnost.
Ta vizija – ki je sprožila dramatično preobrazbo v celotni filozofiji in delovanju podjetja, z množico inovacij - je
nastala pred dobrimi dvajsetimi leti. Upravičeno se lahko vprašamo: Kaj ni že napočil čas, da podjetju
Interface sledi velika večina vseh podjetij, in to tudi v Sloveniji?
Ker upoštevamo, da je v velikem delu Slovenije čas zimskih počitnic in dopustov, se k temu vprašanju vrnemo
po enotedenskem premoru - v ponedeljek, 5. marca.
Dr. Darja Piciga
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 21. nadaljevanje

PETI TEDEN
5. 3. 2018

21. Raziskava Eurobarometra: Ali slovenska podjetja res ne načrtujejo bolj
odgovornega odnosa do okolja?
V zadnjem prispevku97 smo spoznali dve, zelo različni zeleni praksi, ki ju povezuje odgovornost in ljubezen do
narave: projekt biodinamičnih šolskih vrtov na Gorenjskem in eno od svetovno vodilnih trajnostnih podjetij,
multinacionalko Interface iz ZDA. Slednja je na pot zmanjševanja obremenitev za okolje stopila davnega leta
1994 in dosegla izjemen napredek. Prispevek smo zaključili z vprašanjem, ali ni sedaj po več kot dvajsetih
letih že napočil čas, da jim sledi velika večina podjetij po svetu in tudi v Sloveniji. Zakaj smo izpostavili to
vprašanje? Spodbuda zanj so bili zaskrbljujoči rezultati ene od zadnjih raziskav Eurobarometer.
V Evropski uniji se pod skupnim imenom Eurobarometer izvajajo različne javnomnenjske raziskav o temah,
pomembnih za Evropejce: od standardnega Eurobarometra, terenske raziskave, ki se izvaja dvakrat letno že
več kot 40 let (od 1973), do poglobljenih tematskih raziskav (Special Eurobarometer) in ad hoc telefonskih
raziskav o nekem konkretnem vprašanju (Flash Eurobarometer). O posameznih zanimivih rezultatih poročajo
tudi slovenski mediji, kot na primer sredi februarja letos ob objavi poročila o standardni javnomnenjski
raziskavi (EB88), ki je bila izvedena jeseni 2017. Rezultati so med drugim pokazali, da so slovenski anketiranci
nadpovprečno optimistični glede prihodnosti Evropske unije in jih tudi več občuti državljansko pripadnost
EU. Od tod naslov našega 16. nadaljevanja: Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen Evropejec. In kaj lahko
mi damo Evropi?
Če pobrskamo med zadnjimi poročili o raziskavah Eurobarometer z vprašanji o naravi in okolju98, ki sicer v
Sloveniji niso odmevali, izražajo anketiranci v naši državi nadpovprečno pozitiven odnos do okolja in se
večinoma nadpovprečno trudijo tudi s konkretnim okoljskim delovanjem99. Zato in zaradi številnih pobud in
programov, ki že več let potekajo v podporo prehodu v zeleno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, so
toliko bolj presenetljivi zadnji odgovori slovenskih podjetij o učinkoviti rabi virov in o zelenih trgih 100.
Vzorec malih in srednjih podjetij (MSP – ta podjetja sicer predstavljajo veliko večino podjetij v Sloveniji in
EU), so anketirali lani septembra, poročilo je bilo objavljeno januarja letos. V raziskavi so med drugim
spraševali podjetja o ukrepih:
- zmanjševanja odpadkov,
- varčevanja z energijo, surovinami in vodo (ločeno za vsako postavko posebej),
- recikliranja z uporabo materiala ali odpadkov znotraj podjetja,
- oblikovanja proizvodov, ki jih je lažje vzdrževati, popraviti ali ponovno uporabiti,
- prodaje odpadnega materiala drugemu podjetju,
- uporabe energije iz večinoma obnovljivih virov (vključno z lastno proizvodnjo, kot so solarni paneli).
Prvi niz vprašanj je spraševal, katere ukrepe podjetja že izvajajo, drugi niz pa o tem, katere načrtujejo v
prihodnjih dveh letih.
Pri tekočih ukrepih se je Slovenija večinoma uvrstila pod povprečjem EU ali celo v zadnjo tretjino (pri
varčevanju z energijo), le pri zadnjih treh ukrepih nekoliko nad povprečjem. Prav pretresljivi pa so odgovori
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Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do svetovne korporacije.
Zadnji iz jeseni 2017: Attitudes of European citizens towards the environment, Special Eurobarometer 468,
http://mehi.hu/sites/default/files/ebs_468_en_1.pdf.
99
Po ločevanju odpadkov za recikliranje pa smo med najboljšimi v EU: z 81 % tretji najvišji rezultat, povprečje EU je 65
%.
100
SMEs, resource efficiency and green markets, Flash Eurobarometer 456,
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2151_456_ENG.
98
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glede načrtovanih ukrepov: pri vseh se je Slovenja znašla v zadnji tretjini, večkrat tudi med zadnjimi tremi z
manj kot 10 % podjetij, ki določen ukrep načrtujejo, ter z ogromnim zaostankom za povprečjem EU. Pri
načrtovanju vseh ukrepov se je pokazal tudi izrazit upad glede na leto 2015 101.
Za primer si oglejmo odgovore na vprašanji o varčevanju s surovinami (spodnji dve sliki). Dobra polovica (52
%) slovenskih podjetij je v raziskavi odgovorila, da že varčujejo s surovinami, v celotni EU pa le nekoliko več –
57 % vseh anketiranih podjetij.
O uvedbi tovrstnih ukrepov v naslednjih dveh letih pa razmišlja le 11 % anketiranih podjetij iz Slovenije,
medtem ko je za podjetja iz celotne EU ta delež približno polovica (51 %) – razlika torej kar 40 %!

Ob tako nenavadnih rezultatih je vedno treba pomisliti na kakšne posebnosti pri izvedbi (metodologiji)
raziskave. Vendar pa so objavljeni odgovori anketiranih podjetij iz Slovenije o tem, v kolikšni meri že izvajajo
ukrepe okoljske učinkovitosti, in še bolj o tem, kaj načrtujejo za bližnjo prihodnost, izredno zaskrbljujoči.
Kaj storiti?

101

Nasprotno s tem upadom pa se je od leta 2015 do 2017 pri vsakem ukrepu povečal delež podjetij, ki so poročala, da
ukrep izvajajo.
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Številne zbirke praktičnih napotkov za varčevanje z naravnimi viri, kot so ISO 14001, okoljska označevanja
(npr. energetska izkaznica) in drugi standardi s področja sistemov ravnanja z okoljem so prav gotovo koristni.
Pomagajo tudi podpore za njihovo uvajanje, zakonske obveze, učinkovite inšpekcijske službe in podobni
ukrepi na ravni države, o katerih so v citirani raziskavi spraševali podjetja. Pomembna spodbuda so lahko
jasni izračuni finančnih in drugih koristi za podjetja. Med tistimi podjetji, ki so izvedla vsaj en ukrep okoljske
učinkovitosti, jih je dve petini (41 %) poročalo, da so se zaradi teh ukrepov v dveh letih proizvodni stroški
zmanjšali, pri slabi petini (18 %) so se stroški povečali, pri dobri četrtini (27 %) niso zaznali spremembe.
Anketirana slovenska podjetja, ki izvajajo vsaj enega od naštetih okoljskih ukrepov, so v bistveno večji meri
poročala o posledičnem zmanjševanju proizvodnih stroškov že v dveh letih: pri 57 % so se stroški zmanjšali,
pri 8 % povečali, v 25 % podjetij niso opazili razlike.
Vendar želimo z Integralno serijo doseči nekaj več: spodbuditi »out-of-the-box« razmišljanje102 o filozofiji, ki
odgovornost do okolja in narave vgradi v celoten poslovni model podjetja in zna zanjo navdušiti vse
zaposlene ter vključene v proizvodno verigo, predstavlja celo navdih za druga podjetja. V tem smislu smo
zapisali že NAČELO ⑥103:
⑥ Narava je naša največja učiteljica. Naj bo tudi naša prijateljica!
in ga na primeru lokalne skupnosti predstavili v zgodbi o Logarski dolini in Solčavskem, med slovenskimi
primeri pa še posebej pri Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, pri že omenjenih biodinamičnih šolskih
vrtovih na Gorenjskem in v razvojno-inovacijskem delovanju Inštituta Metron104. Razvojni model iz
Solčavskega ima tudi močno izražen podjetniški duh, v nekoliko manjši meri projekt biodinamičnih vrtov.
Inštitut Metron pa je z Andrejem Pečjakom razvil model trajnostnega energetskega kroga, novo filozofijo
trajnostne rabe energije, ki je uporabna tako v poslovnem svetu kot v gospodinjstvih.
Med zgledi iz sveta, ki smo jih doslej predstavili v Integralni seriji, po odnosu sožitja z naravo in spoštovanja
do nje izstopajo biodinamična skupnost – podjetje SEKEM iz Egipta, trajnostna Banka Triodos iz Nizozemske
in trajnostno podjetje Interface iz ZDA105.
Omenili smo že, da je Ray C. Anderson, vizionar in voditelj podjetja Interface, v opredelitvi trajnostnega
podjetja poudaril zgledovanje po naravi, tudi v smislu biomimikrije. Navdihnila ga je znamenita knjiga
Biomimicry : Innovation Inspired by Nature avtorice Janine M. Benyus, in sicer z idejami krožnih procesov,
neškodovanja biosferi, ničesar jemati iz narave, česar ni mogoče obnoviti hitro in na naraven način, in ne
proizvajati odpadkov. Po dveh letih študija in razmišljanja je Anderson predlagal načrt za uresničevanje
trajnostnega razvoja podjetja106, pri katerem je uporabil naravno prispodobo gore – načrt »Climbing Mount
Sustainability« bi lahko prevedli kot »Vzpenjanje na goro trajnosti«. Ta načrt so v podjetju oblikovali in ga
začeli izvajati skupaj z glavnimi okoljskimi misleci in praktiki tedanjega časa (»Eco-Dream Team«). Vključeval
je sedem ključnih področij (»front«) in na vsakem naj bi do leta 2020 napredovali do vrha. Vse fronte naj bi
se srečale na vrhu, na katerem je okoljski odtis nič (zato »mission zero«). Logotipi tega načrta so na spodnji
sliki:
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NAČELO ①.
Prvih šest praktičnih NAČEL v pomoč pri oblikovanju novega konceptualnega okvira za razreševanje globalnih izzivov
smo uvedli v šestem nadaljevanju, vseh osem je predstavljenih v 15. nadaljevanju.
104
Na spletni strani Integralne serije: Solčavsko v 9. in 17. nadaljevanju, vrtec v 13., 14. in 19. nadaljevanju,
biodinamični vrtovi v 19. in 20. nadaljevanju, Metron v 10. nadaljevanju.
105
SEKEM: 8. nadaljevanje, Triodos: 4. nadaljevanje, Interface: 20. nadaljevanje.
106
Več o trajnostni poti podjetja na: http://www.interfaceglobal.com/Sustainability.aspx.
103

64

Teh sedem »front« so poimenovali: odpraviti odpadke in škodljive emisije, uporaba obnovljive energije,
recikliranje v okviru zaprte zanke, učinkovit transport brez odpadkov in emisij, senzibilizirati deležnike 107,
popolno preoblikovanje poslovanja (z upoštevanjem vseh, tudi zunanjih okoljskih stroškov).
Interface se je pri uresničevanje trajnostnega načrta tudi sam preoblikoval, v procesu nenehnega učenja in
razvoja. Lahko bi rekli, da je proces transformacije v smeri trajnostnega podjetja pričel s (ponovno)
ukoreninjenostjo v naravi (»Grounding in Nature«). In s tem se vračamo h konceptualnemu okviru
integralnih svetov108, ki ga bomo v prihodnjem prispevku obogatili z GENE procesom transformacije (G –
Grounding, E – Emerging, N – Navigating, E – Effecting).
Dr. Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 22. nadaljevanje

PETI TEDEN
6. 3. 2018

22. Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: začetek GENE procesa transformacije
Pri konceptualnem modelu integralnih svetov109 smo do sedaj obravnavali posamezne elemente in poudarili
nujnost ravnotežja med vsemi petimi elementi – moralnim jedrom v središču in štirimi sferami, »svetovi«:
narava in skupnost; kultura in ozaveščenost ali duhovnost; znanost, sistemi in tehnologija; podjetje in
ekonomija. Uravnoteženost med temi sestavnimi deli je pomembna, ker so vrednote, skupnost, narava in
kultura vse prevečkrat podrejene racionalnemu umu ter še bolj cilju učinkovite izvedbe in kriteriju
dobičkonosnosti. Še zlasti to velja za ekonomsko mišljenje in prakso.
V napovedi Integralne serije pa smo obljubili TEORIJO INTEGRALNEGA RAZVOJA, torej teoretsko osmislitev
razvojne poti, ki vključuje vse elemente modela integralnih svetov in jih ohranja v dinamičnem ravnotežju,
hkrati pa spodbuja k evoluciji na višje ravni razvoja. Profesorja Lessem in Schieffer sta v pristop integralnih
svetov vgradila transformirajoči ritem (transformativni “motor”), kot sama pravita, in ga poimenovala GENE
– akronim za Grounding, Emerging, Navigating, Effecting. Tega imena nismo poslovenili, saj sta avtorja iz
akronima GENE izpeljala besedo genij (GENEius) in s tem poudarila, da nam GENE proces omogoča, da
sprostimo svojega »genija«, genialnega duha (individualnega in kolektivnega) in s tem zavestno prispevamo k
evoluciji sebe – organizacije – družbe.
Razvojni GENE koncept je predstavljen na spodnji sliki. Ključne izraze smo prevedli kot: Grounding koreninjenje, Emerging - postajanje, Navigating – krmarjenje (tudi: usmerjanje), Effecting – učinkovanje
(tudi: izvajanje).
Po Lessemu in Schiefferju predstavlja GENE štirikratno spiralno silo, ki aktivira celoten model (grafično
predstavljeno s puščicami in vetrnico v središču). Čeprav GENE pojmujemo kot iterativno, ponavljajočo se
ritmično silo, pa običajno začenjamo proces preoblikovanja na jugu, torej z zavestnim ukoreninjenjem
(»ozemljitvijo«) v danem kontekstu in problemu (temi), predno se lotimo njegove transformacije.
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Ustvariti kulturo, ki uporablja načela trajnostnega razvoja za izboljšanje življenja vseh deležnikov.
Konceptualni okvir integralnih svetov sta oblikovala profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, njegove
osnove smo predstavili v 15. in 16. nadaljevanju Integralne serije.
109
Na splošni ravni je predstavljen v dveh delih Integralne serije: 15. nadaljevanje, 16. nadaljevanje.
108
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Nekaj pojasnil k vsaki fazi GENE procesa:
»Južno« koreninjenje (Grounding): Izziv, ki se obravnava, in ljudje, ki so vpleteni, so ukoreninjeni v določeni
naravi in skupnosti, ki ju je potrebno dobro razumeti. Za vsak živi sistem predstavlja »južno« ukoreninjenje
njegovo »lokalno identiteto« in njegovo povezavo s skupnim izvorom življenja. To pomeni biti in občutiti,
izkusiti določeni živi svet. Na ravni človekovega sistema to sfero povezujemo s srcem, pomeni sodelovanje in
vključenost.
»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.
»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.
»Zahodno« učinkovanje (Effecting): Naslednja faza GENE procesa zahteva, da predhodne tri stopnje
prenesemo v integrirano akcijo. Potrebno je pragmatično uporabiti novo znanje, ki je bilo razvito, in s tem
aktualizirati inovacijo, ki jo vključuje. Torej gre za delovanje, za to, da se zgodi. »Globalni« pogled se
preoblikuje v »globalno-lokalno« stališče: kar je bilo razvito globalno, se lokalno implementira, vendar s širšo
»globalno« perspektivo v mislih. Metaforično to stopnjo povezujemo z rokami ali telesom. V nekem smislu
gre za končno fazo, vendar le enega kroga GENE procesa, saj se razvoj nadaljuje. Vsak transformativni učinek
je potrebno preveriti, ali je v sozvočju z »južnim« temeljem, ki mu mora služiti. Vsaka rešitev je le začasna,
evolucija se nikoli ne konča.
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Z GENE procesom sta Lessem in Schieffer obogatila osnovni model integralnih svetov
(spodnja slika). Akronim GENE sta zapisala ob jedru, njegovo vlogo aktivatorja sta grafično
še dodatno poudarila z vetrnico:

Dokaj abstraktna razlaga GENE procesa potrebuje konkretne primere – spet bomo gradili na študiji primera
podjetja Domel. V 11. in 12. nadaljevanju Integralne serije je integralni tim podjetja Domel predstavil, kako
je bilo njihovo globalno podjetje ustanovljeno na temeljih lokalne skupnosti in naravne dediščine ter kako so
skozi lastniško preoblikovanje in privatizacijo prišli do učinkovitega kriznega vodenja in vodilnega tržnega
položaja. Zgodbo Domela lahko razumemo kot boj za lastništvo in za delovna mesta. V 18. nadaljevanju so
predstavili še integralni model Domela. Tokrat temu modelu dodajamo še GENE proces (spodnja slika) in ga
dodatno razložimo:
Integracija v skupnost, skrb za najšibkejše, spoštovanje do naravne dediščine: Domel je globalni igralec,
vendar lokalno ukoreninjen (with local Grounding). (»Jug«).
Kulturna dediščina, nujnost napredovanja in razvoja: evolucija podjetja izhaja, se vzpenja (is Emerging) iz
bogate kulturne dediščine. (»Vzhod«)
Novo znanje, izobraževanje, vrhunske inovacije, solastništvo in soupravljanje zaposlenih: znanost in
tehnologija za usmerjanje, krmarjenje (to Navigate) njihovega razvoja. (»Sever«)
Inovacije za zeleno in krožno gospodarstvo, mednarodna prodornost: podpora v učinkovitem (Effective)
poslovnem modelu. (»Zahod«)
67

Konceptualni okvir integralnih svetov ali teorijo integralnega razvoja sta avtorja Lessem in Schieffer aplicirala
na različna področja. Glede na to, da smo že večkrat ugotavljali, kako nujno je spremeniti prevladujoči
netrajnostni ekonomski model, da bo deloval za vse in tudi omogočal ohranjati naravo za zanamce, se bomo
v naslednjem nadaljevanju posvetili modelu integralne ekonomije.
Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 23. nadaljevanje

PETI TEDEN
7. 3. 2018

23. Integralna ekonomija v teoriji in praksi: od skupnosti SEKEM do podjetja
Interface
V zadnjih prispevkih Integralne serije smo konceptualni pristop integralnih svetov avtorjev Lessema in
Schiefferja uporabili pri razlagi več praktičnih primerov iz Slovenije in sveta. V 21. nadaljevanju pa smo ga še
nadgradili z GENE pristopom, ki aktivira celoten integralni model. V tem modelu se ekonomija obravnava le
kot eden od integralnih delov družbe – ki pa mora biti v celoti ponovno vgrajen, vpet v družbo. Izhajajoč iz
spoznanja, da je prevladujoča ekonomska paradigma v veliki meri odgovorna za sedanja neravnotežja v
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odnosu do trajnostnih razvojnih ciljev človeštva in planeta110, pa nas bo še posebej zanimala aplikacija
generičnega modela integralnih svetov na to področje. Pri tem črpamo predvsem iz knjige Integral Economics
(Lessem, Schieffer, 2010) 111.
Avtorja sta v skladu z osnovnim modelom vpeljala pet elementov integralne ekonomije in predstavila
transformirajočo pot, s katero je mogoče podpreti prenovo gospodarstva. Integralna ekonomija prav tako
vključuje »štiri svetove« in »center«, ki se izrazijo kot:
 Center: moralni izvor gospodarstva, temelječ na veri in humanosti
 Jug: samozadostno gospodarstvo, temelječe na naravi in skupnosti
 Vzhod: razvojno gospodarstvo, temelječe na kulturi in ozaveščenosti ali duhovnosti
 Sever: socialno gospodarstvo, temelječe na znanosti in tehnologiji
 Zahod: »živo gospodarstvo«, temelječe na financah in podjetništvu
Ena od grafičnih oblik tega modela je predstavljena na spodnji sliki.

Alternativna ekonomista Ronnie Lessem in Alexander Schieffer sta preučila tako različne ekonomske
teoretske pristope in koncepte kot številne primere podjetij in drugih oblik gospodarjenja iz različnih delov
sveta. Bila presenečena nad bogastvom ustvarjalnega ekonomskega mišljenja in inovativnih praks, ki sta jih
našla in so se razvili v preteklih desetletjih, nekatera pa tudi že veliko prej. Vsi ti teoretski in praktični pristopi
so različni od močno prevladujoče neoliberalne paradigme.
Avtorja sta bila še posebej presenečena nad bogastvom ekonomskega mišljenja v središču, kar ju je vodilo pri
opredelitvi t.i. moralnega ekonomskega jedra. Le-to je povezano z najglobljim vrednotnim temeljem vsake
110

NAČELO ③: Priseganje na »edino zveličavni« ekonomski model je zmota. Pa še: Ekonomija (ekonomski sistem)
mora delovati za vse. Z utemeljitvijo tega načela smo pričeli v 3. nadaljevanju.
111
Predstavitev knjige na http://www.trans-4-m.com/transformation-innovation-book-series/integral-economics/.
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družbe in je bodisi povezano z vero in/ali posvetno, kot humanistični izraz tega temelja. V teoretičnem
»ekonomskem zemljevidu sveta« (spodnja slika) sta si Lessem in Schieffer zamislila različne možne modele, ki
izhajajo iz raznolikih kultur (in so vpeti v svojo kulturo), vendar vsi, vsak na svoj način, združujejo vse štiri
»svetove«. Temeljijo pa na moralnem ekonomskem jedru, iz katerega tudi črpajo navdih za svoj razvoj.
V knjigi Integral Economics sta nato predstavila delujoče prakse, skladne s tem modelom.

Slika: Integrali ekonomski zemljevid sveta (prevoda za sliko še nimamo)
Knjiga Integral Economics tako prikazuje izjemno bogastvo alternativnih ekonomskih teorij in uspešnih
praktičnih modelov, ki jih ima človeštvo. Nekaj vodilnih primerov – globalno priznanih praks - smo že
spoznali, povežimo jih sedaj še z modelom integralne ekonomije: na skupnosti temelječa samozadostnost,
razvojno gospodarstvo, ki izhaja iz kulture, na znanju temelječe socialno gospodarstvo in življenjsko
gospodarstvo, temelječe na naravi.
•
Jug: V okviru “južnega” kraljestva na skupnosti temelječega samozadostnega gospodarstva se
razvijamo “od dobičkov do koristi za družbo” in aktivno preverjamo, v kolikšni meri naša lastna
skupnost ali podjetje sodeluje v izgradnji samozadostnega gospodarstva – torej lokalno prispeva k
izkoreninjenju revščine. Vzorčni primer »južne« ekonomske sfere je socialno podjetje in gibanje za
samozadostnost, ki ga pooseblja Grameen v Bangladešu (ustanovitelj: dobitnik Nobelove nagrade
Muhammad Yunus)112. Druga izjemna »južna« ekonomska praksa je skupnost-podjetje SEKEM v
Egiptu, ki ga je ustanovil Ibrahim Abouleish, dobitnik alternativne Nobelove nagrade (Right
Livelihoold Award).

112

Na kratko predstavljeno v 7. nadaljevanju.
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•

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. Vzorčni
model je razvojno podjetje, ki ga pooseblja Canon na Japonskem, s tem ko sledi svoji poti “kyosei” ali
ko-evolucije113. V svetu je priznan tudi model Sarvodaye iz Šri Lanke, ene od največjih svetovnih
razvojnih pobud114.

•

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.115

•

Zahod: V “zahodnem” kraljestvu na življenju temelječega gospodarstva se razvijamo “od rasti do
trajnostnosti” in aktivno preverjamo, v kolikšni meri se naše podjetje ali skupnost zgleduje po naravi
in je s tem trajnostno in obnovitveno. Vzporedno pa gradi človeški, naravni in finančni kapital.
Vzorčni model smo našli v podjetju Interface iz ZDA116, vodilnemu znotraj trajnostnega gibanja v
poslovnem svetu. V našem primeru “zahod” gradi a ostalih svetovih – južnem, vzhodnem in
severnem – in ne ostaja izoliran. Zaradi pomena trajnostnega bančništva izpostavljamo tudi vodilno
trajnostno banko Triodos iz Nizozemske117.

Teorija integralne ekonomije nam ponuja razlago za celotno paleto svetovnih ekonomskih teorij in praks, ki
uresničujejo načela trajnostnega razvoja. Hkrati pa spodbuja tudi k razvoju 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 (kot je nakazano na prvi sliki). Pri tem lahko s pridom uporabimo GENE
pristop, ki ga bomo na ekonomskem polju spoznali v naslednjem prispevku.
Darja Piciga

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 24. nadaljevanje

PETI TEDEN
8. 3. 2018

24. GENE proces v integralni ekonomiji in za razvoj družbe
V današnjem integralnem zapisu nadaljujemo s predstavljanjem konceptualnega okvira integralnih svetov118,
ki sta ga razvija profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, alternativna ekonomista iz Centra za
integralni razvoj Trans4m v Ženevi – z namenom, da ga v nadaljevanju uporabimo pri snovanju trajnostne
razvojne poti za Slovenijo. Ko ta miselni okvir dopolnimo z GENE procesom119, ga imenujemo tudi teorija
integralnega razvoja. Pri aplikaciji okvira integralnih svetov na področju ekonomije pa govorimo o teoriji
integralne ekonomije in integralnem gospodarstvu, ki smo ju na kratko spoznali v prejšnjem nadaljevanju.
113

Na kratko omenjeno v 3. nadaljevanju.
Sarvodaya Shramadana gibanje sodi med svetovno najbolj pomembne programe za integralni razvoj skupnosti in
povezuje preko 15.000 vasi na Šri Lanki. Več o tej pobudi v enem od naslednjih prispevkov.
115
Predstavljeno v 7. nadaljevanju in v 18. nadaljevanju.
116
O podjetju Interface v 20. nadaljevanju in 21. nadaljevanju.
117
4. nadaljevanje.
118
Osnovni model: 15. nadaljevanje, 16. nadaljevanje.
119
22. nadaljevanje.
114
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Odlične prakse trajnostnega razvoja iz sveta, ki smo jih spoznali v več predhodnih nadaljevanjih, smo
razvrstili glede na osnovne štiri tipe gospodarstva: samozadostno na skupnosti temelječe gospodarstvo,
razvojno na kulturi temelječe gospodarstvo, socialno na znanju temelječe gospodarstvo, trajnostno na
življenju temelječe gospodarstvo. Tokrat jih v modelu integralne ekonomije še grafično prikažemo, najprej
samo s slikami primerov:

Nato pa dodamo še moralno jedro in osnovne označbe vseh štirih ekonomskih pristopov:
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Kako pa je z GENE procesom, razvojno spiralo, v integralni ekonomiji?
Tudi pri integralni ekonomiji začenjamo transformacijski proces na jugu, torej z zavestnim ukoreninjenjem v
danem kontekstu in problemu, preden se nato lotimo njegove preobrazbe. Transformacijski GENE proces za
integralno gospodarstvo se začne z ukoreninjenjem (G - Grounding) v določeni naravi in skupnosti, da
spravimo na površje ključne gospodarske razvojne potrebe in potenciale. Nato 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.
Vpogledi, pridobljeni iz kulturnega prostora, se v nadaljevanju izražajo in razvijajo v procesu krmarjenja,
usmerjanja (N - Navigating) novega ekonomskega znanja in konceptov, v "severnem" področju znanosti,
sistemov in tehnologije, ki je posebno za določeno družbo. Tukaj družba oblikuje eksplicitno izraženo svojo
lastno družbeno-ekonomsko perspektivo, v stiku s svojimi naravnimi in skupnostnimi temelji ter
opolnomočena s svojimi kulturnimi zmožnostmi. Takšna nova ekonomska teorija se nato končno izvaja (E Effecting) in se praktično uresničuje z novo obliko podjetniške in/ali ekonomske politike. Celoten GENE
proces je povezan z navdihujočim in povezovalnim (I – Integrating) moralnim jedrom, ki pomaga določeni
družbi, skupaj z drugimi, prispevati kolektivni prispevek (US) k novi ekonomski miselnosti in praksi. Genialni
duh – GENEIUS – določene družbe se je tako sprostil.

Slika: Integralni gospodarski pristopi, vključeni v osnovni model integralnih svetov
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GENE ritem je tako tudi v pomoč pri procesu sooblikovanja integralnega gospodarstva, kot je prikazano na
zgornji sliki. V skladu z integralno ekonomijo (Lessem & Schieffer, 2010) mora družba začeti svoj proces
integralnega gospodarskega razvoja z zagotavljanjem "južne" naravne gospodarske samozadostnosti, preden
se osredotoči na druge "vzhodne", "severne" in "zahodne" gospodarske funkcije. Nato mora vključevati
izgradnjo razvojnega gospodarstva, ki temelji na kulturi (zagotavljanje, da je gospodarstvo usklajeno s
kulturno evolucijo družbe), socialnega gospodarstva, ki temelji na znanju (uskladitev njenih družbenogospodarskih struktur s sistemi znanja, ki temeljijo na tehnologiji), in življenjsko ali trajnostno gospodarstvo,
ki temelji na življenju (ponovna povezava financ in merjenja gospodarske uspešnosti z naravnim in človeškim
blagostanjem).
Z jutrišnjim nadaljevanjem se vrnemo v Slovenijo, dodatno obogateni s spoznanji iz integralnega delovanja
profesorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja. Ob tem naj poudarimo, da smo integralni okvir v
Slovenijo »presadili« na inovativen način, tako da nismo sledili vsaki besedici iz njunega obsežnega
teoretskega opusa in smo v slovenski integralni model vključili tudi koncepte in značilnosti iz inovacijskega
ekosistema Evropske unije. Tako smo z originalno uporabo teorije integralne ekonomije oblikovali nov
koncept, koncept pametne integracije politik Evropske unije za trajnostni razvoj, in na ta način integralni
pristop še bolj povezali s paradigmo trajnostnega razvoja.
Od vsega začetka sodelovanja z avtorjema Lessemom in Schiefferjem poudarjamo trajnostni razvoj. Ugotovili
smo namreč, da so dobre prakse integralnega pristopa v Sloveniji praviloma tudi trajnostne prakse, še zlasti,
če vključimo kulturno razsežnost in zeleno gospodarstvo ter poudarimo vrednote trajnostnega razvoja. Tako
danes govorimo o integralni zeleni ekonomiji in Integralni zeleni Sloveniji: z letom 2014 je bila celo
vzpostavljena nova knjižna zbirka o integralnih zelenih družbah in gospodarstvih, v okviru katere smo leta
2016 izdali knjigo Integral Green Slovenia. 120
Kot smo že in še bomo pokazali, so pri vseh praktičnih primerih in tudi pri celotnem modelu Integralne
zelene Slovenije v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro). Spodbujamo različne ekonomske pristope,
od samozadostnega, na naravi in skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v kulturo vpetega
gospodarstva in socialnega, na znanju temelječega gospodarstva, ter do zelenega podjetništva in etičnega
bančništva. V svetovno zakladnico zgledov za tak model razvoja, ki sta jih v več knjigah opisala in razložila
profesorja Lessem in Schieffer, smo sedaj dodali tudi primere iz Slovenije, s tem da smo prvi pokazali, kako
jih je možno povezati v celosten model na ravni celotne države.
Integralno razvojno pot Slovenije pa začenjamo s spraševanjem o naši identiteti, o razvojnih potencialih naše
skupnosti in našega naravnega okolja. Besedo bomo najprej dali konceptualnemu umetniku Marku
Pogačniku, Unescovemu umetniku za mir.
Darja Piciga

120

Integral Green Society and Economy Book Series: http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/.
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S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 25. nadaljevanje

PETI TEDEN
9. 3. 2018

25. Marko Pogačnik: mitska sporočila slovenskih dežel za današnji čas
Po trajnostnih zgledih, tako domačih kot tujih, iz
poslovnega sveta, iz delovanja skupnosti in iz sfere
vzgoje in izobraževanja, smo zavzeli širšo perspektivo:
danes začenjamo s pogledom na Slovenijo kot
skupnost, ki stopa po poti integralnega razvoja, lahko
tudi rečemo po poti integralne prenove. Pri tem
črpamo iz konceptualnega okvira integralnih svetov
(povzet v modelu na desni strani), ki sta ga ustvarila
profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer, in z
njima tudi neposredno sodelujemo. Prispevamo
lastne razmisleke in tudi koncepte, zlasti z vidika
trajnostnega razvoja in evropskega inovacijskega
ekosistema. Te naše ustvarjalne prispevke sta kot sourednika in soavtorja knjige Integral Green Slovenia, v
katerih so predstavljeni, tudi sprejela.121
Tako smo v prvih mesecih leta 2013 v sodelovanju z Lessemom in Schiefferjem oblikovali Državljansko
pobudo za polnovredno življenje v mednarodno ugledni skupnosti Slovenije ali krajše: Državljansko
pobudo za Integralno zeleno Slovenijo122. V maju istega leta smo organizirali serijo posvetov z naslovom
Integralna zelena Slovenija, na katerih je dr. Lessem predstavil kompleksne rezultate soustvarjanja z dr.
Schiefferjem in podal predloge za integralno zeleno gospodarstvo Slovenije123. V tej smeri smo nadaljevali
septembra 2013 s prvo mednarodno konferenco Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet (IGE
2013)124, nato pa organizirali še dve konferenci s tem naslovom (IGE 2014, IGE 2017) – na vseh sta nastopala
oba avtorja, tako Lessem kot Schieffer. 13. in 14. septembra letos pa načrtujemo že četrto mednarodno
konferenco o integralnem zelenem gospodarstvu. V tem času smo izvedli še več »integralno zeleno
obarvanih« dogodkov – informacije o njih ali daljše predstavitve se najdejo na spletnih straneh
http://www.dpiciga.com/ in http://integralna-zelena-slovenija.si/.
Ko razmišljamo o poti integralne trajnostne prenove za slovensko družbo, v skladu z okvirom integralnih
svetov in GENE procesom125 začnemo v »južni« sferi, čeprav ohranjamo dinamično ravnotežje med vsemi
štirimi »svetovi«. »Južno« koreninjenje (»Grounding«) predstavlja »lokalno identiteto« in povezavo s
skupnim izvorom življenja za vsak socialni sistem. To pomeni biti in občutiti, izkusiti določeni živi svet. Na
ravni človekovega sistema to sfero povezujemo s srcem, pomeni sodelovanje in vključenost. Koreninjenje v
določeni naravi in skupnosti zahteva, da obe dobro razumemo.
O tem nam bo na svoj način spregovoril Marko Pogačnik, Unescov umetnik za mir iz Vipavske doline.
Darja Piciga
121

Konceptualni okvir integralnih svetov smo predstavili v več nadaljevanjih. Osnovni model: 15. nadaljevanje, 16.
nadaljevanje. Preoblikovalni GENE proces: 22. nadaljevanje. Integralna ekonomija: 23. nadaljevanje, 24. nadaljevanje.
122
http://integralna-zelena-slovenija.si/o-nas/.
123
Ključni predavanji objavljeni na http://videolectures.net/integralnaslovenija2013_ljubljana/.
124
IGE 2013 (s predstavitvami in drugimi informacijami), IGE 2014: vabilo in poročilo, IGE 2017: na povezavi
http://integralna-zelena-slovenija.si/proces-in-dogodki/.
125
22. nadaljevanje.
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Mitska sporočila slovenskih dežel za današnji čas: uvod
Ko se sprašujemo, kateri so arhetipski potenciali slovenskega prostora, se je smiselno posvetovati z
nekaterimi izvirnimi slovenskimi miti. Lahko si predstavljamo, da se skozi mitska sporočila pretakajo védenja
o globlji vsebini slovenskega prostora, ki dandanes niso neposredno dostopna modernemu logičnemu
mišljenju.
Predpostavka, iz katere izhajam, pravi, da se da v tkivu mitskega izročila prebrati sporočila, ki so relevantna
za današnji čas, kot so bila veljavna v davni preteklosti. Ko imamo opraviti z mitskimi sporočili, običajna
metrika časa ne velja več. Po drugi strani se zavedam, da mitska sporočila degradirajo v prazne zgodbe, če jih
nismo sposobni prevesti v zdajšnji trenutek prostora in časa in postaviti v razmerje do aktualnih razvojnih
postopkov.
Moj prispevek je zamišljen tako, da izberem nekatere, v izročilu slovenskih dežel najbolj pogosto se
ponavljajoče ali unikatne mite in jih prevedem v koordinate danega prostora in časa, s posebnim ozirom na
potenciale, ki se skoznje kažejo v smislu utemeljitve integralnega razvoja Slovenije.

Desetnica
Izročilo o Desetnici pravi, da je po slovenskem izročilu morala deseta hči brezpogojno zapustiti svoj dom in
družino in vse življenje hoditi po svetu, povezujoč se z rastlinami, živalmi, predana življenju onkraj zatrdelih
oblik.
Mit o Desetnici nagovarja posebno vlogo človeka v odnosu do narave in do tkiva življenja nasploh. Deseta hči
ne sme ostati doma v družini, kar pomeni, da ne sme ostati vpeta v vzorce določujoče vlogo človeka v
vsakdanjosti. Desetnica predstavlja tisti vidik človeka, ki ni obvezan slediti ustaljenim vzorcem dane kulture,
ampak se mora podati v neznano in spoznavati svet na novo in onkraj ustaljenih norm in nazorov.
Gledano v ogledalu sedanjega trenutka, predstavlja Desetnica tisti potencial v nas, ki nas lahko ponese onkraj
našega zakoličenja v dane politične, kulturne in ekonomske norme. Nagovarja v sodobnem človeku našo
intuitivno in čustveno občutljivost za resnico narave, za govorico ptic in predvsem občutljivost za glas srca.
Pri tem »glas srca« ni mišljen v romantičnem smislu, temveč kot simbol za srčno inteligenco, posvečeno
dvema ključnima etičnima vrednotama, resnici in ljubezni.
Riba Faronika
Izročilo ribo Faroniko predstavlja kot velikansko ribo, ki nosi svet na svojem hrbtu. Če zamahne z repom, se
na zemeljskem površju pojavijo potresi in druge nesreče, če pa se obrne na hrbet, je svet pogubljen.
Mit o ribi Faroniki nagovarja človekov odnos do Gaje, Matere življenja, oziroma duhovne identitete Zemlje.
Dandanes govorimo o noosferi Zemlje – celoviti sferi Zemljine zavesti, pri kateri imamo svoj delež vsa bitja,
tako gore, kot reke, rastline, ljudje, elementarna bitja, živali itd.
Brez da bi ponovno oživili in vzdrževali ljubeč in kreativen odnos do Gaje kot matere življenja in noosfere
našega domačega planeta, si ni mogoče zamisliti »zelene ekonomije«, niti dolgoročnega človekovega bivanja
na planetu Zemlji.
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Slovensko izročilo o ribi Faroniki, zapisano v Podmelcu na severu Primorske, je eno redkih izročil te vrste na
svetu. Lahko ga razumemo kot spomin na speči potencial znotraj vsakogar izmed nas, ki bo človeku omogočil,
da se izkoplje iz sedanje ekološke in identitetne krize.
Triglavska roža
Izročilo govori o Triglavu kot domovanju Zlatoroga in čudodelne Triglavske rože. Zlatorog čuva zaklade v
notranjosti Triglava, čudodelna Roža pa je sposobna ozdraviti smrtne rane.
Zavedati se moramo, da je Triglav identitetna gora slovenskega prostora in osrednji lik v državnem grbu
Slovenije. Mit o Zlatorogu zatrjuje, da je v globinah slovenske biti shranjen zaklad, do katerega sodoben
človek (še) nima dostopa, ker je njegov interes obrnjen izključno v materialni svet. V mitski zgodbi lovec
smrtno rani Zlatoroga iz sebičnih namenov (da bi si povrnil dekletovo naklonjenost).
Zaklad v identitetni gori izpričuje navzočnost arhetipskih potencialov, ki bi jih morali oživiti, da bi lahko stopili
na pot nacionalne prenove in svojemu razvoju odprli nove horizonte. Da bi izvedeli, za katere potenciale gre,
bi se bilo potrebno poglobiti v arhetipska ozadja Triglavske čudodelne rože. Ko je Zlatorog použil enega
njenih lističev, je lahko premagal smrt. Posledično imamo opraviti s potenciali, ki presegajo razumski
instrumentarij ustvarjanja. Izhajajo iz intuitivnega, celostnega, integralnega počela mišljenja, segajočega čez
cel spekter možnosti, vključujoč alogične in kozmične razsežnosti.

Kralj Matjaž
Izročilo pripoveduje o dobrem kralju (Matija Korvin je bil znan kot ljudstvu naklonjen vladar), ki spi v
notranjosti gore z imenom Peca. Potem, ko pride v podzemlje mladenič in zatrobi na rog, ležeč na mizi, za
katero Matjaž spi, pride trenutek prebujenja. Kralj Matjaž pride na dan s svojo vojsko in vzpostavi dobo
trajnega miru in blagostanja.
Arhetipsko ozadje mita je zaupanje v elementarno modrost in moč zemlje, ki jo Slovenci naseljujemo. Tudi če
odpovemo v svojih odločitvah in v svojem ravnanju z življenjem, obstaja arhetipsko ozadje, ki nas navdihuje,
da svoje odločitve spremenimo in svoje ravnanje ponovno uglasimo z bistvom življenja tudi takrat, ko
navidez ni izhoda iz danega položaja. Tako smo ravnali ob osamosvojitvi leta 1991. Mit o Kralju Matjažu vliva
zaupanje v človekovo usodo, opozarjajoč nas, da obstaja pravzorec celovitega človeškega bitja, ki naš razvoj
usmerja proti vrednotam, navadno označenim s pojmi sožitja, blagostanja in miru v medsebojnih odnosih in
v odnosu do narave in domačega planeta.
Miti so se na osnovi duhovnih videnj mnogih rodov oblikovali v zavesti človeške skupnosti, zato nikakor niso
prazne zgodbe. Označujejo arhetipske vrednote, okrog katerih se lahko na ustvarjalen in trajnosten način
razvijajo človeške dejavnosti, medčloveški odnosi in odnosi s vzporednimi evolucijami Zemlje. Treba jim bo
prisluhniti v njihovem bistvu in v resnici, ki jo utelešajo, če hočemo najti pot k integralni in življenja polni
kulturi bivanja.
Marko Pogačnik
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