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Povzetek: 

 

Obseg in intenzivnost okoljskih sprememb mobilizira globalno družbo na več ravneh tudi v 

Evropi. Soočajo se različne tradicije upravljanja in rabe naravnih virov, iščejo različni modeli, 

med katerimi je tudi model Integralne zelene Slovenije (IZS) (Piciga s sod., 2016). Poleg tega 

se poglabljajo znanja o virih, ki so za preživetje nujni, zato predvidoma skupni. Med drugim 

je Slovenija sodelovala v interdisciplinarni analizi dveh področij, ekosistemskih storitev (ES), 

ki so izvorno zanimanje okoljskih znanosti, in gospodarjenja z viri, ki so preobsežni za 

učinkovit nadzor, njihova raba pa jih vseeno zmanjšuje (t. im. skupni vir – Common Pool 

Resources oz. CPR) kot izvornega zanimanja družboslovja. Omenjena analiza tako kot  model 

IZS išče razvojne preboje v trajnostno prihodnost, zato zgoščeno predstavljamo njene 

ugotovitve, ki so potencial za inovacije in polnjenje vrzeli v celovitosti, ki jo terja tudi evropski 

koncept trajnostnega razvoja.  

 

Analiza angleških znanstvenih besedil za omenjeni področji za obdobje 2010−2015 je 

pokazala močno interakcijo med področjema ES in CPR (82 %), pogosto soavtorstvo (85 %), 

predvsem pa izzive na področju upravljanja, kjer ob rabi istega vira pogosto prevladuje več 

akterjev (56 %). Konflikti zato ne presenečajo, osredotočeni pa so predvsem na rabo gozdov, 

v povezavi z vodami. Priporočila v teh besedilih se približujejo modelu IZS, saj terjajo celostno 

upravljanje in preseganje trženja z viri, kar bi naj sprostilo napetosti zaradi neenakosti, okrepilo 

večnamensko rabo virov in omejilo onesnaževanje. To so glede na trenutni model razvoja 

veliki premiki. Poleg varovanja okolja je zato potrebno preciznejše prepoznavanje neustreznih 

predlogov, postopno pa tudi mehak institucionalni prehod v povečano vlogo lokalnih 

skupnosti, ki so naravne vire kljub rabi ohranile. Poenostavljanje s ponudbo enotnega 

razvojnega modela celemu svetu bi tako lahko bilo preseženo, kar, seveda, terja tudi bistveno 

več znanja za konkretne korake.  

 

V Sloveniji sta naravno okolje in lokalne norme (še) močno povezana, zaradi česar je vsaj 

relativno ohranjena biološka in družbena raznovrstnost. Današnje trajnostno gospodarjenje z 

gozdovi, planinskimi pašniki ter kraško gmajno se je razvilo prek zgodovinsko dokumentiranih 

trenutkov, kar spremembe podnebja ogrožajo. Zato so povezovanje, sinergije, čez sektorski 

pristop in tudi evropske integracijske politike zelo pomembni. Kompleksni izzivi terjajo 

celosten, sistemski pristop kot tudi nadgradnjo modela IZS, hkrati pa tudi nadaljnje 

spoznavanje mehanizmov soodvisnosti na vseh ravneh od ekosistema prek krajine pa do 

nacionalnih, evropskih in globalnih razvojnih procesov. Na ta način bomo še dalje uresničevali 

vizijo Evrope kot skupnosti, ki trajnostno upravlja in uporablja svoje naravne vire v skupno 

dobro.   

 

Ključne besede: naravni viri, ekosistemske storitve, CPR (Common Pool Resources), IZS 

(Integralna zelena Slovenija), Slovenija, Evropa 
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