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Kazalniki blaginje (SURS)

0

20

40

60

80

100

število in kakovost
delovnih mest

dolgoročno vzdržno
ravnanje z odpadki

oskrba z energijo po
dostopnih cenah za vse

pripravljenost na izredne
vremenske razmere

dostopnost in kakovost
pitne vode

kakovost zraka

kulturna ponudba

dostopnost
komunikacijske
infrastrukture

varnost

zaupanja vredne
inštitucije

zdravje

možnost izobraževanja za
vse, ki se želijo

izobraževati

razpoložljivost in
dostopnost stanovanj

višina in enakost
porazdelitve materialnih

dobrin



Dejavniki blaginje na ravni globalne skupnosti:

• Za življenje ugodno podnebje (nevarnost dviga globalne temperature za 4 do 5 stopinj do 

konca stoletja)

• Tla (samo še 60 let rastnih pogojev za kmetijske rastline)

• Biotska raznovrstnost (60 % ekosistemov je degradiranih)

• Materiali (izčrpavanje zalog rud, mineralov, biomase)

• Socialna kohezija (1 % najbogatejših Zemljanov ima več bogastva, kot vsi ostali skupaj)

Slovenija:

• Najhitreje rastoča stopnja revščine (EU)

• Negativni trendi glede biotske raznovrstnosti

• Najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca (EU)

• Snovna produktivnost 2x nižja od povprečja EU (potrošimo 2x več materiala/BDP) 

• Nadpovprečna podnebna ranljivost



Celovito in trajno blaginjo si lahko 
zagotovimo le kot skupnost.



nizkoogljičnost

zeleno in krožno gospodarstvo 

trajnostna raba prostora 

trajnostna potrošnja ter z njo povezana ekološko kmetijstvo in 

zeleni turizem

Slovenija je srečna dežela – vrednost naših virov narašča…



gospodarska rast (BDP) kot prevladujoče merilo človeškega blagostanja in cilj 

javnih politik

privatizacija strateških dobrin (vodnih virov, zemlje, prostora, genskega materiala)

usmerjanje dobička izven lokalnih skupnosti

netrajnostna smer razvoja

lažna dilema med razvojem in ohranjanjem življenjskih virov

… blaginja pa ni samoumevna

Bogastvo virov se pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko znamo 
z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način, pri tem pa braniti suverenost 
in gojiti avtonomno razmišljanje.



!



Skupnostno upravljanje

• vključujoče, temelji na soupravljanju ter krepi solidarnost in družbeno 
povezanost prebivalstva

• pobuda zanj prihaja »od spodaj«, pogosto s strani neformalno povezanih 
posameznikov, 

• upravljanje je skupno ali skupinsko 

Člani skupnosti dejavno izražajo svoje želje in usklajujejo pričakovanja. 
So suvereni, aktivni in odgovorni soustvarjalci trajne blaginje.



Koristi za lokalno skupnost:
Energetski in finančni prihranki, oskrba s kakovostno in varno hrano, skladno 
urejen prostor, zadovoljene potrebe po izdelkih in storitvah.

Pa tudi:
vključenost in povezanost, 
strpnost ter solidarnost med generacijami in z ranljivimi skupinami,
kreativnost in skupinska modrost, 
medčloveške vezi in veselje. 



Koristi za širšo družbo: 

delovna mesta, 

zmanjšanje uvozne odvisnosti, 

odpornost na zunanje pretrese. 

Lokalno krožno gospodarstvo: zaključevanje energetskih, snovnih in finančnih tokov 
v lokalnem okolju



Lokalne skupnosti imajo pravico, da si zagotavljajo blaginjo z viri v svojem okolju. 

Imajo pa tudi dolžnost, da to počnejo s spoštovanjem na vzdržen način in da 

skrbijo za njihovo ohranjanje, tako da bodo enake blaginje lahko deležni tudi 

bodoči rodovi in da ne bo ogroženo preživetje drugih bitij.



… povezane, usposobljene, suverene skupnosti







Niso vedeli, da je nemogoče, zato so to naredili.

(Mark Twain)



Vodnik po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri

Katalog dobrih praks

Priročnik za izvajanje skupnostnih projektov

Priročnik za ureditev skupnostnega prostora

Priročnik za izvajanje spremljane poti v šolo

Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne

Analiza pravnega okvira za skupnostne projekte

www.DovoljZaVse.si
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