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V Sloveniji, v Biotehniškem centru Naklo, je 14. in 15. novembra potekala že druga 
mednarodna konferenca o integralnem zelenem gospodarstvu. Konferenco smo organizirali 
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz 
Ženeve, Biotehniški center Naklo in podjetje Domel, v sodelovanju s še 20 soorganizatorji oz. 
podporniki.  
 
Konferenca je bila posvečena vseslovenski in nestrankarski pobudi za Integralno zeleno 
Slovenijo, to je pobudi za dostojanstven izhod iz krize, ki bi bil manj boleč od dosedanjih 
poskusov oz. ukrepov, obenem pa bi postavil temelje za uspešno, zdravo, socialno in na 
znanju temelječe gospodarstvo. Da to ni utvara, so nas prepričali odlični slovenski modeli, 
med njimi Domel iz Železnikov, Solčavsko, Srce Slovenije, Biotehniški center Naklo in Vrtec 
Slovenska Bistrica, poleg teh pa seveda že uveljavljeni in svetovno znani primeri iz nekaterih 
drugih držav (na primer španski Mondragon, SEKEM v Egiptu, japonski Canon). Izhajali smo iz 
spoznanja, da je sedanja kriza tako trdovratna, ker to ni samo gospodarska in finančna kriza, 
pač pa tudi socialna kriza in kriza vrednot. Tu pa ima več možnosti za uspeh celosten pristop, 
kot ga ponuja integralno zeleno gospodarstvo. Osnovni teoretski okvir za ta ekonomski 
pristop sta postavila profesorja Ronnie Lessem in Alexander Schieffer iz Centra za integralni 
razvoj Trans4m iz Ženeve.   
 
Znotraj te ekonomske šole razvijamo slovensko in evropsko pot v integralno zeleno 
gospodarstvo, ki smo jo skupaj s številnimi primeri dobre prakse predstavili nA nedavni 
konferenci, še bolj podrobno pa bo obravnavana v knjigi Integral Green Slovenia (Integralna 
zelena Slovenija). Pri tej poti gradimo tudi na številnih in raznolikih potencialih, ki so v naših 
ljudeh, na kulturnem izročilu v slovenskem narodu in na skupnih vrednotah slovenske in 
evropske kulturne dediščine. Zavzemamo se za pametno integracijo EU politik za trajnostni 
razvoj kot dopolnitev pametni specializaciji. Zavedamo se namreč, da smo del Evropske 
unije, in da moramo sami poskrbeti, da nam bodo njene politike v pomoč, ne pa v breme. 
Kot se je prepričljivo pokazalo na konferenci, je bilo s pomočjo evropskih sredstev in v okviru 



evropskih usmeritev za trajnostni razvoj mogoče že do sedaj razviti mednarodno prodorne 
integralne zelene modele.  
 
Pri slovenski integralni poti dajemo poseben poudarek socialnemu, na znanju temelječemu 
gospodarstvu, in med modeli privatizacije notranjemu odkupu in ustanovitvi zadrug ali 
socialnih podjetij. Primeri slovenskih podjetij, ki so šla to pot – verjetno na prvem mestu z 
Domelom, ki se je povzpel v sam svetovni vrh v proizvodnji naprednih elektromotornih 
pogonov in komponent – kažejo na nesporne prednosti take privatizacije, ki je koristna za 
zaposlene, za kraj in njegovo širšo okolico, pa tudi za celotno državo, ki na ta način obdrži 
dobro podjetje, delovna mesta, ter vse potenciale in razvojne možnosti, ki se tam nahajajo. 
Med najprivlačnejšimi lastnostmi takih podjetij, kar kažejo dosedanje izkušnje, so odpornost 
v kriznih časih, ustvarjanje socialnega kapitala, družbena odgovornost, povezovanje 
dobičkonosnosti in solidarnosti, pravična delitev dobička ter re-investiranje dobička v razvoj 
podjetja in nova delovna mesta. V Sloveniji danes zakonodaja omogoča štiri možne scenarije 
ustanavljanja delavskih zadrug, ki so uveljavljeni tudi v EU:  

  Delavski odkupi podjetij v težavah ali stečaju   
  Privatizacija državnih podjetij  
  Odpiranje novih delovnih mest za presežne delavce  
  Upokojitev lastnikov podjetja brez naslednikov za prevzem posla v družini.  

 
Poleg socialnega, na znanju temelječega gospodarstva v okviru pobude za Integralno zeleno 
Slovenijo povezujemo tudi prizadevanja za vzpostavitev načel družbene odgovornosti v 
podjetjih in širše ter za energetsko in prehransko samooskrbo, ekološko pridelano hrano, 
povečevanje deleža obnovljivih virov energije, sonaravno kmetovanje in gospodarjenje z 
gozdovi ter trajnostno upravljanje ekosistemov, zeleni turizem in trajnostni razvoj podeželja, 
okolju prijaznejši promet, spremembo ustaljenih, snovno in energetsko potratnih 
potrošniških vzorcev, trajnostni razvoj mest, vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj, 
usposabljanje za zelena delovna mesta in druge usmeritve v zeleno gospodarstvo in 
trajnostni razvoj družbe.  
 
Da bi dobrim zgledom integralnega zelenega gospodarjenja sledilo še več drugih in da bi 
proces pospešili, je potrebno, da se v ta prizadevanja vključijo tudi odločevalci oz. politika in 
mediji. Le tako bomo idejo lahko v doglednem času uresničili kot nacionalni model razvoja, 
to pa bo seveda prineslo tudi koristi celi državi. K sodelovanju na konferenci in nadaljnji 
podpori našim prizadevanjem smo zato povabili vse poslance evropskega parlamenta iz 
Slovenije, predstavnike pristojnih ministrstev in poslanske skupine Državnega zbora. 
Konference so se osebno udeležili evropska poslanca g. Igor Šoltes in ga. Romana Tomc, 
asistentka evropskega poslanca g. Iva Vajgla ga. Jelena Alekšić, in g. Tadej Slapnik, državni 
sekretar v Kabinetu predsednika vlade. Z njimi se dogovarjamo za predstavitev pobude za 
Integralno zeleno Slovenijo na nacionalni in evropski ravni ter za aktivno iskanje podpore pri 
odločevalcih na ravni EU za priznanje Slovenije kot pilotne države integralnega ekonomskega 
pristopa po načelih trajnostnega razvoja.  
 
Dr. Darja Piciga 
Predsednica Organizacijskega 
in programskega odbora konference 
  



SOORGANIZATORJI IN PODPORNIKI KONFERENCE: 
 

  
 

DOGODEK STA FINANČNO PODPRLI TUDI: 

 
 

 
Vabilo s programom konference v angleščini in slovenščini je dostopno na: http://www.bc-
naklo.si/index.php?id=2917 in http://www.dpiciga.com/IGE2014%20Invitation.pdf.  
 

ŠE NEKAJ BESED O INTEGRALNI ZELENI SLOVENIJI:                                                      
 
Avtentično, vseslovensko in nestrankarsko gibanje za polnovredno življenje v mednarodno ugledni 
skupnosti Slovenije je nastalo iz Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo, ki jo je lani 
aprila podpisalo oz. podprlo več uglednih in za prihodnost vseh nas zavzetih slovenskih 
strokovnjakov, med njimi tudi mag. Andrej Kranjc, ddr. Barica Marentič Požarnik, ddr. Matjaž Mulej, 
mag. Violeta Bulc, dr. Janek Musek in mag. Vida Ogorelec. Nato smo z avtorjema integralne 
ekonomije (Ronnie Lessem, Alexander Schieffer, Trans4m, Ženeva) organizirali več posvetov, 1. 
mednarodno konferenco o integralni zeleni ekonomiji (15.-17.9.2013, Univerza v Mariboru in 
Biotehniški center Naklo), oblikovali vizijo in osnutek programa ukrepov, o tem objavljali v strokovnih 
in poljudnih medijih, … Med drugim smo se povezali s Slovenskim forumom socialnega podjetništva 
in drugimi nosilci socialne ekonomije pri nas, številnimi nosilci prizadevanj za zeleno gospodarstvo in 
trajnostni razvoj,  sodelujemo z IRDO – inštitutom za družbeno odgovornost in Eko-socialnim 
forumom Slovenije, … Spomladi smo za vodilni primer IZS iz poslovnega sveta izbrali družbeno 
odgovorni, snovno in energetsko učinkoviti Domel iz Železnikov, gradimo pa tudi na bogati, a 
zanemarjeni slovenski tradiciji zadružništva. Poleti smo skupaj z več partnerji oblikovali Predlog za 
etično gospodarstvo Slovenije in ga posredovali poslanskim skupinam DZ kot popotnico novemu 
parlamentu.  
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MODEL INTEGRALNE ZELENE SLOVENIJE OKTOBER 2014  
 

 

 
 
Na konferenci je bil predstavljen celovit pregled alternativnega ekonomskega razmišljanja in praks v 
vzponu, ki temelji na trajnostnih pristopih h gospodarstvu in je usklajen z integralnim »modelom 
štirih svetov in centra« (Pristop integralnih svetov), razvit v okviru Centra za integralni razvoj 
Trans4m. Ključni elementi tega modela so: moralno ekonomsko jedro (center), samozadostno, v 
skupnost vpeto gospodarstvo (jug), razvojno gospodarstvo, ki nadgrajuje lastno kulturo (vzhod), 
socialno na znanju temelječe gospodarstvo in trajnostno gospodarstvo življenja (zahod), vse skupaj 
povezano preko štirih transformacijskih gospodarskih poti. Teoretski okvir pristopa integralnih svetov 
na originalen in praktičen način uporabljamo v procesu Integralne zelene Slovenije, ki gradi na 
primerih iz realnega življenja in vključuje pravo bogastvo spodbud za gospodarsko prenovo Slovenije.  
 
ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR 
 

Po abecednem redu: 
Dr. Martina Bavec, Dr. Nevenka Bogataj, Aleksandra Gradišek, Andrej Kranjc, MSc, Ivana Leskovar, Dr. 
Ronnie Lessem, Dr. Elizabeth Mamukwa, Ddr. Matjaž Mulej, Dr. Jože Osterc, Dr. Darja Piciga (Chair/ 
Predsednica), Sebastijan Pikl, Dr. Marijan Pogačnik, Dr. Jožica Rejec, Dr. Alexander Schieffer, Marko 
Slapnik, Tadej Slapnik, Dr. Andrej Udovč 
Konferenco so vodili: Darja Piciga, Andrej Kranjc, Edita Žugelj 
 


