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Vsebina (11 prosojnic)

• IZHODIŠČA, CILJ, uporabljeni pojmi (4)
• ODZIV NA SPREMEMBE v naravi in družbi je mobilizacija

• GLOBALNIH INSTITUCIJ (npr. UN/Agenda 2030, R&R: Globalni megatrendi, SES, ...)

• LOKALNIH OKOLIJ, kjer demografija to še omogoča 
• oddaljeno podeželje ima problem, a je zgled integracije in trajnosti!

• VIRI: koncept skupnih virov (CPR)
• RABE: koncept ekosistemskih storitev (ES)

• Spreminjanje potreb v Sloveniji in Evropi

• MODEL Integralne zelene Slovenije spodbuja k ravnotežjem, tudi med rabami in viri (2)
• Upravljanje je usmerjanje obnašanja in odnosov oz. vpliv na organizacijo za nižji ekol. odtis (lok. verige)

• Iskanje „skupnega“ in kdo skupnega noče? Skupno iz izkušenj omejevanja (zemljišč, dr.-ek. trenj) pozna soodvisnost, 
je zgled sodelovanja  je pogosto tudi družbeno odgovorno (primer AS), zdrsom navkljub; 

• SPOZNANJA PREGLEDA LITERATURE NA PRESEKU CPR in ES in ZAKLJUČNA NAVEZAVA 
UPRAVLJANJA SKUPNIH VIROV NA MODEL IGS & E  (4)



Primeri ...
Modeli
Strategije ...
Preobrazbe/ prilagajanje

SPREMEMBE OKOLJA IN DRUŽBE 
SPROŽAJO ODZIV: globalni, nacionalni, lokalni

ODZIV NA EKSTREME je takojšenj in sistemsko že umeščen (institucije, ...)
ODZIV NA POSTOPNE SPREMEMBE je šibak, počasen, odsoten – npr.: klimatske spremembe & VIZ



CILJ

razvojni preboj v (trajnostno) prihodnost z inovacijami, polnjenjem vrzeli 

proti celovitosti, ki jo terja tudi evropski koncept trajnostnega razvoja.

Doseganje (povezanih) ciljev Agende 2030 s poudarkom na

OBNOVI kultur (pomenov), socio-ekoloških sistemov (torej V, J modela IGS), 

tudi hitro (!) in pravilno odzivanje na spreminjanje SES.   



Skupni viri in ekosistemske storitve

• CPR so VIRI, ki z rabo usihajo (neobnovljivi, obnovljivi) in je njihovo 
rabo težko oz. nemogoče nadzirati npr. atmosfera, jezera, savana, 
oceani, gozd

• ES so VLOGE oz koristi, ki jih imamo akterji od ekosistemov 
• Proizvodne (les, ...)

• Uravnalne (vpliv na kroženje vode, snovi, zadrževanje, filtracija, ..)

• Kulturne (simboli, sprostitev, turizem ...)

• Cilj : razvojni preboj, a znotraj okvirov sposobnosti ekosistemov

LIT: CICES 2013 & Englund, Berndes and Cederberg 2017 Ecological Indicators 73:492-504



IZGRADNJA/ 

REBUILDING
Infrastrukture v

„podporno življenju“
globalno: večina ciljev 

Agende 2030

Lokalne ekonomije

Ekonomija ..

PREOKVIRJENJE/ REFRAMING 
znanja

R&D, inovacije

Znanost 
& Tehnologija

OBNOVA/ 

REGENERATING
POMENOV/ KULTUR

ni med cilji Agende 2030 !!

LOK: občinski projekti

Kultura ...

OBNOVA/ RESTORING

OKOLJA; SKUPNOSTI

SES (socio-ekonomski sistemi)
redki cilji Agende 2030; lokalni primer odziva na žled

Narava & Skupnost

IZ SKRBI V ... POLET



Dostop vs. 
znanje 

akterjev o 
ekoloških in 
regulativnih  

vlogah ?

nekoč danes

P
R

O
IZ

V
O

D
N

E/
 p

ro
v.

 E
S

SO
C

IA
LN

E 
V.

/ 
ku

lt
u

rn
e 

ES

voda, divjad, les,
ne-lesne materialne koristi: gobe, sadeži

mir

Paša, mlečni proizvodi
Les, stelja, …

Rekreacija, turizem
Naravna in kulturna dediščina
Varovanje narave/krajine
BIOLOŠKA PESTROST
Dobro počutje (wellness)
Navdih, simboli, transcendenca

Javno?

PITNA VODA, divjad, les,
ne-lesne materialne koristi: gobe, sadeži

Paša, mlečni proizvodi
Les, stelja, …

RABA prehaja iz pretežno PROIZVODNIH v KULTURNE ES 
akterji so različni

Zasebno ?

UPRAVLJANJE je hkrati zaseben in skupen izziv, ker so akterji lastniki, obiskovalci in institucije.
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KAKO (do skupnega cilja)- kaj pravi znanstvena literatura ? 
RODELA, Romina, TUCKER, Catherine May, ŠMID-HRIBAR,M., SIGURA, Maurizia, BOGATAJ, N., URBANC, Mimi, GUNYA, Alexej, Intersections of 

ecosystem services and common-pool resources literature: An interdisciplinary encounter. Environmental Science and Policy 94: 72–81

• METODE 
• sistematično kartiranje angleških znanstvenih besedil, ki obravnavata ES in CPR za 

obdobje 20102015 

• REZULTATI
- močna interakcija med ES in CPR (82 %), 
- pogosto soavtorstvo (85 %), 
- izzivi upravljanj 

- več akterjev za isti vir (56 %). 
- konflikti zlasti za rabo gozdov v povezavi z vodami. 

- Priporočila
- holistično celostno upravljanje 
- preseganje trženja z viri, da se sprostijo napetosti zaradi neenakosti, 
- večnamenska raba virov
- varovanje okolja, prepoznavanje neustreznih predlogov, 
- postopen institucionalni prehod v povečano vlogo lokalnih skupnosti, ki so naravne 

vire kljub rabi ohranile. 
- Preseči enotne poenostavljene modele za cel svet
- več znanja za konkretne korake. 



Upravljanje (governance): upravljanje (management)

• Zakaj upravljamo? 
• Uravnava ravnotežje med rabo in sposobnostjo sistema za samoobnovo

• Upravljanje (governance)  je …..
Proces usmerjanja vedénja in interakcij (=odnosov) v okviru politike pravil, norm, 
strategij (prir. po McGinnis 2011:171)

• Upravljanje (management): operativno, neposredno odločanje 

Kako naj gospodarim? Kje najdem izvajalce za izvedbo del v gozdu?

• Kdo upravlja? 
• Lastnik (posameznik, skupina), institucije (javne, nevladne, …) 



OBNAŠANJE, ODLOČANJE AKTERJEV IN POVEZAVE MED NJIMI
Upravljanje - družbeno odgovorno ali pa tudi ne – poteka z (Pais, Provasi, 2015)

IZMENJAVO (trg), 
• akterji svobodni,
• kriterij je sedanjost, 
• motiv je neposredna korist, 
• zaupanje se nanaša na „sistem“; 
• Trg deluje, če obstajajo denar, legitimna avtoriteta in enak dostop do informacij  cilj je ravnotežje med 

ponudbo in povpraševanjem; akterji se izločajo; (ker predpostavke ne veljajo  institucije)

RECIPROČNOST-jo (gospodinjstva, skupnost) 
• akterje vežejo norme, 
• kriterija sta tudi preteklost in prihodnost, 
• (ključni) motiv je identiteta; 
• zaupanje izhaja iz pravičnosti (med posamezniki, med institucijami); 
• cilj je ohranitev skupnosti in vira hkrati; ni izločanja, omejujejo norme;

PRERAZDELJEVANJEM KORISTI (avtoriteta npr. državni institucij/ administracije
• akterji v standardiziranih pravno-administrativnih postopkih; 
• motivi so prepleteni, 
• cilj je ohranitev sistema;
• zveza med identiteto posameznika in dobrino se prekine; izločanje je možno, ker gre za svobodo 

posameznika; moralno avtoriteto se doseže z vključevanjem recipročnosti;

Je družbeno 
odgovorna 

tudi zato, celovita, 
temelječa na 
vrednotah in 

spodbuja lok/reg 
oskrbne verige



ZAKLJUČNA navezava na model Integralnega 
zelenega modela Slovenije in Evrope
• Slovenija in Evropa imata vsaj na podeželju še ohranjeno biološko in 

družbeno raznovrstnost – ohraniti zglede, pozornost urbanim 
okoljem? – OBOJE!

• Model integralne zelene Slovenije in Evrope izpostavlja povezovanje, 
sinergije, čez sektorski pristop in evropske integracijske politike. 

• Spoznavanje mehanizmov soodvisnosti je potrebno za uresničevanje 
vizije Evrope kot skupnosti, ki trajnostno upravlja in uporablja svoje 
naravne vire upoštevaje pestrost in razlike v skupno dobro.
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