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PREDSTAVITVE INTEGRALNIH ZELENIH PRAKS 

V KNJIGI „INTEGRAL GREEN SLOVENIA“   
IN V INTEGRALNI SERIJI

Junij 2016 : 

Originalni slovenski prispevek v kontekstu EU

V slovenščini, 2018: 
Integralna serija: S pametno integracijo do 

trajnostnega razvoja

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/

100 nadaljevanj

http://integralna-zelena-slovenija.si/publikacije/

Zavzemamo se za nov gospodarski in družbeni model razvoja s 
poudarkom na etičnem, moralnem jedru in na pametni 

integraciji ukrepov za trajnostni razvoj. Spodbujamo različne 
ekonomske pristope, od samozadostnega, na naravi in 

skupnosti temelječega gospodarstva preko razvojnega, v 
kulturo vpetega gospodarstva in socialnega, na znanju 

temelječega gospodarstva do zelenega podjetništva in etičnega 
bančništva.

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/publikacije/


Integralno zeleno

gospodarstvo 

Slovenije

Integral Green

Slovenian Economy

„INTEGRAL CARE-ING“
VZGOJA & IZOBRAŽEVANJE & 

RAZISKAVE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

(VRTEC SLOVENSKA BISTRICA / 

BIOTEHNIČNI CENTER NAKLO)

IZS
DRŽAVLJANSKA POBUDA 

MORALNO JEDRO

TRAJNOSTNOST & 

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Življenjsko (zeleno) 
gospodarstvo / 

Living Life-based 

Economy

PIPISTREL /

INŠTITUT METRON

Finance &

Podjetja

Finance &

Enterprise

Socialno na znanju temelječe gospodarstvo 
Social Knowledge-based Economy

SOCIALNA PODJETJA & ZADRUGE 

& EKONOMSKA DEMOKRACIJA

DOMEL / M-SORA / TEKSTILNICA

Znanost & Tehnologija

Science & Technology

Iz kulture izhajajoče 
razvojno 

gospodarstvo /   

Developmental 

Culture-based 

Economy 

SOLČAVSKO /
SRCE SLOVENIJE /

GEOMANTIJA /

INTEGRIRANI 

RAZVOJ 

Kultura &

Ozaveščenost
Culture &

Consciousness 

V skupnost vpeta SAMOZADOSTNOST

Community-based Self-Sufficiency

OBČINA ŠENTRUPERT / POLJČANE (VOJNIK)
EKOCI / DOBRINA / INTERCER / 

URBANE BRAZDE & CAAP

Narava & Skupnost

Nature & Community

Pametna 

integracija
“Smart Integration”





MORALNO JEDRO

Spoštovanje 
NARAVE in DEDIŠČINE.

„Narava  ni tu zato, 
da bi jo spreminjali, ampak 

da ona spremni nas.”

Interes in motivacija 
domačinov za dobro 

SKUPNOSTI in za njen razvoj.

Model integralne zelene 
ekonomije – trajnostni 

razvoj Solčavskega

Dobaviteljske / proizvodne 

verige (les, volna, hrana…)

Podjetništvo
Zelena 

delovna 

mesta

Občina Solčava, Center 
Rinka, Logarska dolina 

d.o.o.

Evropski in državni razpisi

Lokalni viri

FINANCE IN 

PODJETNIŠTVO

Razvojna usmerjenost

Narava&kulturna

dediščina

Zdržen 
življenjski 

slog

Center Rinka

srečevanje, 
spoznavanje,

kreiranje idej

Čezmejne povezave in 
sodelovanje

obnovljeni stiki

KULTURA IN 

DUHOVNOST

NARAVA IN 

SKUPNOST

Razvoj temelji na znanju, izkušnjah in tradiciji.  
(Ne)formalno izobraževanje. Študijski krožki. Izobraženi mladi.
Sodelovanje s strokovnjaki, znanstveniki in organizacijami.

Sistematičen pristop k trajnostnemu razvoju.

Kognitivni pristop – pot malih korakov.  Zmerna zadržanost do novotarij.

ZNANOST IN  

TEHNOLOGIJA

SOLČAVSKO = SKUPNOST… Sprejemanje različnosti. 
Naravni viri. Tradicija. Prenos znanj: Kmetijstvo. Gozdarstvo. Obrt. 

Model pripravila: 

dr. Darja Piciga &

Marko Slapnik













»SKUPNO« 
KOT DEL INTEGRALNEGA ZELENEGA KONCEPTA 

USTVARJALNO KRMARI MED ZASEBNIM IN JAVNIM

Dr. Nevenka Bogataj

Med zasebnim in javnim ni praznega prostora

Primeri slovenske prakse so agrarne skupnosti (AS; nastale od spodaj navzgor) in ŠK (nastali od zgoraj 

navzdol):

- Ključna je samo-oblikovanje/nadzor pravil, kar je element upravljanja.

- Kompleksnost vmesnih institucij je blizu koncepta Integralne zelene Slovenije. 

Imajo vlogo za 

o Ohranjanje, spodbujanje, ustvarjanje pomena, smisla, pripadnosti, krajevne identitete, 

kontinuitete, so-odvisnosti.

o Skrb za „teritorij“ kot sociokulturno konstrukcijo. 

o Lokalno specifične „participativne pristope“– večerno branje, zbiranje ob vodnjaku, … odločanje 
pod lipo, ..) → Scenariji prihodnosti → odločitve.

ŠK in AS so vmesne institucije na področju učenja/ odločanja/ integracije in identitete. 



PRIMER AS: 
zasebna posest, javne dobrine (ekosistemske storitve)

AS so se odzvale najbolje

Zakaj? 

Površina → dohodek, potencial za trg, tradicija, izkušnje –
vodja ima znanje, zavedanje posledic …

Gre za lokalno specifične kombinacije.









Učni poligon Dole ima pogoje za praktično izobraževanje

Poligon Dole pred dobrimi desetimi leti 







Oskrbovanje šol in vrtcev v Srcu Slovenije: 
vključenih 69 javnih ustanov in povezanih 176 kmetijskih ponudnikov.
Distribuiranih 196 ton lokalnih sezonskih pridelkov in proizvodov.

SAMOZADOSTNO 

na skupnosti temelječe 
GOSPODARSTVO

http://www.jarina.si/




Zeleni razvojni 

model 

občine Šentrupert
Župan Rupert Gole



Lesno predelovalni center, 50.000 m2

Verjamemo, da lahko postanemo 
ENERGETSKO SAMOZADOSTNI! 



MARIBOR: 

CAAP - platforma povezovanja in razvoja 

novih družbenih praks 
&

TKALKA - inkubator socialnega podjetništva in 
družbenega inoviranja

Karolina Babič

Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj 

trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o., so.p.

Skupnostni urbani vrtovi v Borovi vasi 

(Društvo Urbani eko vrt)





Dr. Maja Kolar









Krušna peč sredi dogajanja: Obisk 
dedka Mraza 

Otroci pomagajo pri urejanju jedilnega 

parka v Poljčanah.



LESENI INSTRUMENTI

WOODEN INSTRUMENTS

HOTEL ZA ŽUŽELKE
THE INSULATING HOTEL

KOMPOSTNIK

COMPOST

VISOKE GREDE

RAISED GARDEN BED

ČUTNA POT
SENSORY PATH

ŠOTOR
PENT

STOJALA ZA SLIKANJE

PAINTING STANDS

UMIVALNIK

GARDEN SINK

MLAKA

PUDDLEKOZOLC

HAYRACK

UČILNICA V NARAVI
CLASSROOM IN NATURE



Dejavnosti 
Biotehniškega 
centra Naklo

Formalno in 
neformalno 

izobraževanje, 
raziskovanje in 
projektno delo

Ohranjanje 
naravne in 
kulturne 

dediščine, , 
ozaveščanje in 
sodelovanje s 

skupnostjo

Proizvodna 
dejavnost –

ekološko 
kmetijstvo

Predelava 
in trženje 
izdelkov

VIZIJA CENTRA

Biti želimo kvalitetna izobraževalna, raziskovalna in razvojna ustanova, ki 
postavlja v ospredje občutek za naravo, skrb za pridelavo in predelavo 
zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom. 

POSLANSTVO CENTRA

Razvijamo kompetentne, samostojne, odgovorne, inovativne, sposobne

timskega delovanja, fleksibilne, podjetne, družbeno in okoljsko

odgovorne dijake, študente, odrasle udeležence ter zaposlene.

Omogočamo raziskovalno in razvojno dejavnost v domačem in

mednarodno uveljavljenem okolju. Razvijamo in tržimo proizvode s

pridihom tradicije in sodobnosti.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=yVgwAJlBajM








Celostni pristop VITR v 
podporo uresničevanju 

poslanstva centra 
(VITR, 4.7. cilj Agende 

2030) in strategije 
družbene odgovornost  

(DO BCN)

ozelenitev 
izobraževalnih 

kurikulov, raziskav 
in projektov –

ozelenitev zavesti 
deležnikov-

ozelenitev 
odnosov med 

naravo in človeško 
skupnostjo –

ozelenitev 
infrastrukture in 

delovanja.

Celostni pristop VITR –
ozelenitev BC Naklo

spodbujanje vseh deležnikov  k bolj 
trajnostnem ravnanju in mišljenju 
oziroma k spremembi njihovih vedenjskih 

vzorcev

podpiranje razvoja skupnosti znotraj meja 

zmogljivosti planeta in trajnostne rabe 

naravnih virov ter  spodbujanje zavedanja, 

da je ohranjanje narave ključno za preživetje 
in razvoj človeške družbe

Vključevanje vsebin in metodologije VITR za spodbujanje 
ekosistemskega mišljenja , znanja in kompetenc v podporo 
zelenemu gospodarstvu in globalnim okoljskim izzivom

Ozelenitev storitvenega in 

proizvodnega procesa,

spremljanje kazalnikov družbene 
odgovornosti pri ugotavljanju našega  
vpliva na okolje, družbo in 
gospodarstvo



Inovativnost in 
zelene tehnologije

ŽIVLJENJSKO 
na življenju 

temelječe - ZELENO 

GOSPODARSTVO 



Trajnostni energetski krog
ali

Trajnostna mobilnost kot del 
elektroenergetskega sistema

Andrej Pečjak
www.eauto.si

https://eauto.si/sl/projekti-3/trajnostni-energetski-krog/

http://www.eauto.si/
https://eauto.si/sl/projekti-3/trajnostni-energetski-krog/


Trajnostni energetski krog

Video animacija TEK:

https://youtu.be/QRSvUMRjxas

https://youtu.be/QRSvUMRjxas


Trajnostni energetski krog
deluje tudi v praksi



Borovlje (A) :100 kWh baterij 48V + 
Traktor 12 kWh + City El 9 kWh



Pišece pri Krškem:
Osnovni podatki sistema:
- Kapaciteta litijevega baterijskega hranilnika METRON BIG M: 48 kWh
- Instalirana moč solarnih modulov na strehi: 12,98 kWp
- Moč hibridnih razsmernikov: 20 kW (2 x 10 kW)
- Možnosti obratovanja sistema: off-grid, grid-tie, UPS, polnjenje baterije  
iz omrežja in/ali solarnih modulov, oddajanje energije v omrežje iz  
baterije



Pišece pri Krškem:
Energijska bilanca na letni ravni:

- Poraba gospodinjstva: 10.800 kWh (2017) + 3.600 kWh poraba inverterjev

To vključuje vse, čisto vse potrebe po energiji (z izjemo hrane ): ogrevanje/hlajenje in topla voda (toplotna črpalka), 2 x električni avto 

(skupaj 30.000 km), bela tehnika, kompresorji, visokotlačni vodni čistilec, kosilnica, razsvetljava, računalniki,…

- Povprečna letna proizvedena solarna energija: 15.000-17.000 kWh

- 100% OFF-GRID vzdržnost brez priklopa na omrežje:

od 24. marca do 7. novembra (leto 2017)

- Potrebna dodatna električna energija iz omrežja: 2.983 kWh 

(nov.17, dec.17, jan.18, feb.18, mar.18)

Potrebna kapaciteta energijskega hranilnika za popolni odklop iz omrežja (brez dodatnih 

solarnih modulov) na lokaciji Krško: cca. 4.000 kWh



Brez „Vehicle to grid“
• Dnevna poraba ob upoštevanu večjega vpliva fotovoltaike



Z „Vehicle to grid“
• Dnevna poraba ob upoštevanu večjega vpliva fotovoltaike



Trajnostne inovativne rešitve

DOMEL, 2015
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GROUNDING -TEMELJENJE

EMERGING-

POSTAJANJE

NAVIGATING - KRMARJENJE

EFFECTING –
UČINKOVANJE

Kultura & 

Tradicija

INSPIRATIONAL, INTEGRATING CENTER 



GLIVE - SPREGLEDAN VEZNI ČLEN PRI PREHODU V 
NIZKO OGLJIČNO IN KROŽNO

DRUŽBO IN GOSPODARSTVO PRIHODNOSTI

Janez Gorenšek 

https://www.institute-iamb.com/

https://www.institute-iamb.com/


Uporaba gob, kot model trajnostnega krožnega gospodarstva
Prehranska dopolnila,

medicinski pripomočki,
zdravila naravnega izvora,

veterinarski preparati,

kozmetika

Izrabljeni substrat gob, 

je uporaben za gnojenje 

njiv in vrtov.

Micelijske izolacije,

biorazgradljiva embalaža,
gobje usnje (nadomestki 

živalskega),
bioplastike in biopolimeri

Mikoremedijacije: 

razgradnja toksinov, barvil, 

pesticidov, ogljikovodikov,

filtracija vode, ekstrakcija 

težkih kovin iz zemlje

Trajnostna 

proizvodnja hrane

Sredstva za ekološko 
zaščito rastlin in 

selektivno zatiranje 

insektov



Model zaprtega snovnega kroga

z uporabo gliv
Gobe kot superhrana -vir 

beljakovin, esencialnih 

aminokislin ter 

mikrohranil

GLIVE - SPREGLEDAN VEZNI ČLEN PRI PREHODU V NIZKO OGLJIČNO 
DRUŽBO PRIHODNOSTI



Samozadostne gobarne – elektrarne (40kW)



Preureditev obstoječih prostorov (KMG Slapšak)






