
  

 

  

 

V A B I L O  

Vljudno Vas vabimo na dogodke kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine  

v sredo, 5. 10. 2016, s pričetkom ob 16.30 na gradu v Slovenski Bistrici. 
 

16.30 -  Grajsko dvorišče 

Odprtje prostorske instalacije NOTRANJI UTRIP MESTA akademske slikarke Karin Lavin. 

Predstavitev rezultatov dodatnega strokovnega izobraževanja za vzgojitelje in učitelje v šolskem 
letu 2015/16 SONCE, DIH IN RITMI ŽIVLJENJA, ki je potekalo v organizaciji Vrtca Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica pod mentorstvom Karin Lavin. 
 

18.00  -  Viteška dvorana 

Dogodke bomo zaključili s predstavitvijo knjige INTEGRAL GREEN SLOVENIA (INTEGRALNA ZELENA 
SLOVENIJA) ob 18.OO v Viteški dvorani gradu v Slovenski Bistrici. 

Knjigo bodo predstavili urednica dr. Darja Piciga in avtorji prispevkov: Ivana Leskovar in Mojca Pešak 

(Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica), ddr. Ana Vovk Korze (Univerza v Mariboru), Irena Rotar 

(Zadruga Ekoci), Karin Lavin (Zavod Anima Mundi) in drugi. 

Dogodek bo povezoval Bojan Sinič. 

 

25 let je minilo. Številni posamezniki, skupnosti, podjetja, organizacije iz Slovenije so v tem času uspeli 

doma in tudi po svetu, in to na različnih področjih. Uspeli so s poštenim delom, odgovornostjo do 

narave in do soljudi. Ob tem, ko so upoštevali pomembna znanstvena spoznanja, so se oprli tudi na 

modrost in izkušnje naših prednikov. Znali so umno uporabiti in povezati najboljše, kar nudijo 



 

 

Slovenija, Evropa in svet. Postali so svetel zgled, pa ne le v Sloveniji. Od njih se lahko učijo tudi v drugih 

državah, tudi najbolj razvitih. 

Nekatere od teh odličnih praks so podrobno predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, ki je v tednu 

pred 25. junijem izšla pri mednarodni znanstveni založbi Routledge v Londonu. Namenjena je vsem, ki 

želijo prispevati k trajnostni prihodnosti. 

Vse sodelujoče organizacije od podjetij, kot je Domel in občin (Poljčane in druge) do vzgojno-

izobraževalnih organizacij (Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in druge) pri svojem delu  

poudarjajo dediščino okolja. Za razliko od prevladujočega razvojnega modela v samostojni Sloveniji, 

nad katerim je marsikdo razočaran, so uspešno uveljavili alternativno pot razvoja, ki gradi na kulturni 

in naravni dediščini. In ta integralna in trajnostna pot se danes kaže kot najboljša perspektiva za 

prihodnost. Podprta je tudi z usmeritvami in programi EU.  

Navdihujoče zgodbe so z integralnim pristopom razložene in povezane v celosten model, ki pokaže pot 

do trajnostne prihodnosti. Slovenija kot vzorčni model, pilotna dežela integralne zelene ekonomije in 

družbe v Evropi in širše. Uredniki so dr. Darja Piciga iz Slovenije ter profesorja Alexander Schieffer in 

Ronnie Lessem iz Centra za integralni razvoj Trans4m v Ženevi, pri vsebini pa je sodelovalo več kot 40 

slovenskih avtorjev.
 

 

 

Veselimo se druženja z vami!  

 

                                                                                                                                        Ivana Leskovar                                                                                                                                                  

ravnateljica  

Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 
 

https://www.routledge.com/Integral-Green-Slovenia-Towards-a-Social-Knowledge-and-Value-Based-Society/Piciga-Schieffer-Lessem/p/book/9781472469489
http://www.trans-4-m.com/

