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Novi razvojni modeli 
Da moramo biti pri načrtovanju razvoja v 21. stoletju še 
posebej odgovorni, priča stanje okolja na svetovni ravni. 
Globalni ekološki odtis človeške vrste na planetu je vsako 
leto večji in presega biološko zmogljivost planeta. Z 
neobvladano gospodarsko rastjo se povečujejo tudi 
okoljski pritiski, zato se neskončna gospodarska rast kot 
ideja marsikje že opušča. Tradicionalni razvojni model je 
materialno zelo zahteven, zasnovan na fosilnih gorivih, 
množični potrošnji in odlaganju različnih odpadkov ter 
skoraj v celoti usmerjen zgolj na količinsko gospodarsko 
rast. Zato se razvojni modeli, ki gredo v korak s časom, po 
drugi strani osredotočajo na ničelno ali celo negativno 
gospodarsko rast. Nekatere nove ekonomske ideje – 
denimo ekonomija delitve in souporabe ali model 
integralne ekonomije – so tako samo kamenček v mozaiku 
nastajajočih novih ekonomskih modelov, katerih 
premislek temelji na okoljski nevzdržnosti dosedanjega 
entropičnega razvojnega modela.

V temu smislu je v prihodnosti nujna svetovna in 
regionalna prilagoditev števila prebivalcev, potrošništva, 
tehnologije, rabe zemljišč, dejavnosti, infrastrukture in 
pokrajinske rabe nosilnim zmogljivostim geografskega 
okolja. Geografija sonaravnega razvoja poudarja in 
izpostavlja nujnost prilagajanja materialne dejavnosti 
človeka geografskemu okolju. V razmerju med globalnim 
geografskim okoljem in človeštvom so v sedanjem 
civilizacijskem trenutku posebej kritični dejavniki ključni 
antropogeni pritiski: prebivalstvo, razvoj tehnologij, 
potrošništvo in raba zemljišč. 

Prenos znanja
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Prenos znanja

Zasavski ekosistem prihodnosti
Pomena sodelovanja pri načrtovanju razvoja se zelo zavedajo 
tudi akterji razvoja v Zasavju. Da je bila v tej regiji izražena 
volja po regionalnem razvoju, je treba pozdraviti, saj so prav 
regije – kot vmesna stopnja med državo in občinami – po 
drugi strani najbolj primerne za praktično uveljavljanje 
koncepta trajnosti, sonaravnosti in dvig regionalne kakovosti 
življenja prebivalcev. Slednje prek različnih skladov finančno 
podpira tudi Evropska unija, tako da spodbuja regionalni 
razvoj z vsemi posebnostmi in ohranjanjem naravne ter 
kulturne dediščine, pa tudi Vlada RS, ki se je aktivno vključila 
v spodbujanje regijskega razvoja.

Razvojni forum, ki poteka v obliki srečanj, je zasnovan 
participativno in ima horizontalni princip organizacije. 
Vsakokratni posvet v obliki moderiranih delavnic vodi 
skupina moderatorjev. Bistvo moderiranih srečanj je namreč 
v tem, da vsi udeleženci na sestankih aktivno sodelujejo in da 
se z interakcijo med njimi postopno oblikuje ideja o 
prihodnosti Zasavja. Med udeleženci so: nevladne 
organizacije, srednje šole, mala podjetja, zagonska podjetja, 
predstavniki večjih podjetij, predstavniki ministrstev, 
nekatere druge nacionalne institucije (npr. Nacionalni 
inštitut za javno zdravje), javni zavodi (npr. mladinski centri), 
nadobudni s.p.-ji, zasavski poslanci, vsi župani te regije, 
kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Regionalni 
center za razvoj, predstavniki medijev, Zavod za 
zaposlovanje, zdravniki, farmacevti, LAS (lokalne akcijske 
skupine) itd.

Neskladje med željami in potrebami prebivalcev na eni ter 
zmogljivostjo geografskega okolja na drugi strani se širi in 
poglablja z rastjo prebivalstva in materialno dejavnostjo ter 
rabo zemljišč. 

Zato mora vsakršno načrtovanje razvoja temeljiti na 
premisleku o antropogenih pritiskih, ki bi jih lahko prinesla 
nova dejavnost v nekem okolju. Prepoznati trajnostni 
sonaravni razvoj kot ključno vodilo pri snovanju lokalnega 
ali regionalnega razvoja je še posebej pomembno v 
degradiranih regijah, med katera spadajo številna območja 
v Sloveniji. Degradirana območja, kot je na primer Zasavska 
regija, se zraven okoljske soočajo tudi s socialno 
problematiko – visoko stopnjo brezposelnosti in begom 
možganov. Kako snovati prihodnost tamkajšnjega razvoja, 
je pomembno premisliti tudi s stališča posledic nekdanjega  
gospodarskega razvoja. Posledice težke industrije na 
zdravje ljudi se namreč lahko čutijo še danes.

Sklep
Po trajnostno sonaravnih potencialih na prebivalca se 
Slovenija uvršča med dvajset privilegiranih držav sveta. 
Med drugim razpolagamo z izjemnimi naravnimi danostmi 
(vodni viri, les, obnovljivi viri energije, ekosistemske 
storitve in geografska, biotska pestrost, turistično zanimive 
pokrajine, potenciali za prehransko in energijsko 
samozadostnost) za dvig blaginje vseh prebivalcev brez 
količinske gospodarske rasti. Ali bo tudi Zasavje postalo 
območje, ki bo šlo po poti najprodornejših slovenskih občin 
(npr. občina Šentrupert), je tako odvisno od akterjev in 
njihovega premisleka, katere in kako kvalitetno ter celostno 
zasnovane projekte bodo umestili v tamkajšnje okolje. Pri 
tem ne sme izostati tudi primerno vključevanje javnosti. 

Na razvojnih forumih Zasavja se je zbralo več udeležencev z 
namenom povezovanja in združevanja na skupni poti 
trajnostnega razvoja Zasavske regije. Udeleženci in 
moderatorji so ugotavljali, da se je treba pri razvoju več 
povezovati. To je še dodatna potrditev tega, da bo potrebnih 
več tovrstnih delovnih srečanj. Na srečanjih razvojnega 
foruma so se vzpostavile tudi številne nove povezave med 
nosilci posameznih projektov ter podpornimi strukturami 
na občinski in državni ravni, ki lahko prvim pomagajo pri 
njihovi uresničitvi. Optimistično in povezovalno delovno 
vzdušje je dokaz, da je v regiji ogromno energije za 
spremembe, zato se bodo tovrstna srečanja nadaljevala.
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Načrtovanje razvoja v degradirani regiji

IRI UL sodeluje pri razvojnih aktivnostih v Zasavju, ki potekajo tudi v 

obliki razvojnega foruma. Na njem so se različni akterji pogovarjali o 

svoji prihodnosti. Zasavje kot degradirana regija, v kateri ima veliko 

prebivalcev zaradi včasih intenzivne in zdravju škodljive industrije tudi 

težave z zdravjem, si tako za prihodnost postavlja spodbudne cilje. 

Uresničeni bodo v skladu z idejo trajnostnega razvoja. Na razvojnem 

forumu so bili akterji razvoja enotni, da mora biti kriterij trajnostnega 

razvoja ključni parameter, na podlagi katerega se bodo medsebojno 

povezovali in presojali vsebino bodočih projektov.

Jerneja Brumen
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