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Povzetek 

 

Prehod v nizkoogljično, na podnebne spremembe odporno družbo zahteva ustrezne 

zmogljivosti skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim 

vplivom. Pariški sporazum spodbuja dejavnosti krepitve zmogljivosti za izvajanje 

prilagoditvenih in blažilnih ukrepov (10., 11. in 12. člen). V skladu s tem Evropski zeleni 

dogovor predvideva ukrepe, ki vključujejo tudi krepitev zmogljivosti. Na podnebne spremembe 

odporni družba, gospodarstvo in narava so nujen sestavni del trajnostne vizije za Evropo. Da bi 

to dosegli, so nujne tudi sistemske spremembe izobraževalnega sistema. 

 

Cilj prispevka je predstaviti inovativni pristop h krepitvi zmogljivosti in prve dosežke projekta 

ECO-SMART (Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko zaščite območij NATURA 

2000), financiranega v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–

2020. V sklopu projekta se obravnavajo izzivi integracije različnih vidikov znotraj celostnega 

pristopa h krepitvi znanja, pridobivanju kompetenc, dviganju ozaveščenosti, krepitvi 

sodelovanja in soustvarjanja ustreznih sonaravnih rešitev s posebnim poudarkom na 

prilagajanje na podnebne spremembe preko zaščite biotske pestrosti in posredno tudi 

ekosistemskih storitev. S prilagojenimi vsebinami in dejavnostmi predstavljeni inovativni 

pristop krepitve zmogljivosti naslavlja različne deležnike v skupnosti, vključuje digitalne 

vsebine in stremi k širjenju družbeno odgovornega ravnanja. Teorija integralnega razvoja, ki 

sta jo razvila Schieffer in Lessem (2014) in jo v Sloveniji izvajamo v sklopu državljanske 

pobude za Integralno zeleno Slovenijo, ter model integralnega načela »CARE« sta vključena in 

pojasnjena v sklopu metodološkega pristopa projekta ECO-SMART. 

 

Ključne besede: krepitev zmogljivosti, ekosistemske storitve, prilagajanje na podnebne 

spremembe, integralni pristop VITR (vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj) 
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