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Obdobje neodgovornega načina življenja se je končalo s Korono, ko smo bili soočeni 
z dejstvom, da se lahko življenje spremeni čez noč. Upanje, da bomo lahko počeli 
karkoli brez odgovornosti do narave, se je končalo. Življenje se nam je spremenilo do 
temeljev. Morda nikoli ne bi verjeli, da lahko pride do tako velikih sprememb, kot so 
delo in šolanje od doma, ter zavedanje, da nič ni večno. Česa smo se naučili v teh 
zadnjih mesecih? Da je vse odvisno samo od nas, da za nas nihče ne bo skrbel, da 
se lahko samo pritožujemo in smilimo sami sebi, če ne bomo takoj postali aktivni. 
Postalo je jasno, da globalni trgi za nas ne bodo skrbeli, da si moramo zdravo, 
ustvarjalno in vitalno življenje ustvariti sami. Zato ni več dovolj prebrati veliko člankov 
in knjig ter si ogledati filme.  Življenje od nas zahteva aktivno sodelovanje. Za 
doseganje ciljev trajnostnega življenja je potrebno spremeniti kar nekaj izhodišč. 
Najbolj pomembno je postati samooskrben, ne glede na to kje živiš. Samooskrba ni 
vezana samo na ruralna območja, tudi v mestih je možno vzpostaviti sisteme, ki 
omogočajo ljudem bolj neodvisno življenje. Pogosto je prav lenoba, nemotiviranost in 
neznanje razlog, da se sklepa, da to ni mogoče. Če pogledamo trajnostna mesta po 
svetu lahko vidimo, da ljudje tam živijo precej drugače kot v Sloveniji. Večje 
spremembe se kažejo v trajnostni rabi vode v urbanih območjih, v ponovni rabi ter 
kratkih dobavnih verigah. Možno je biti samooskrben tudi v mestu. Večje spremembe 
načina življenja, ki nas še čakajo, so povezane z večnamensko rabo vode, z vključitvijo 
ekosistemskih tehnologij ter zelenih sistemov, ki nam pomagajo blažiti posledice 
podnebnih sprememb. Pomembno področje so tudi socialne inovacije, ki uvajajo 
povsem nov način življenja vezan na prehrano (prevlada rastlinske hrane namesto 
živalske), mobilnostjo (skupni prevozi) ter bivanjskih skupnosti (večgeneracijsko 
bivanje). Kot živi primer, kako se lahko že sedaj živi odgovorno in trajnostno je 
Mednarodni center za samooskrbo Dole v občini Poljčane.  


