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NAPOVED INTEGRALNE SERIJE:  

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja  

V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih, 
lokalnih;  od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.  

Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov… 

Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten 
način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.  

Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.   

Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati 
nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.  

In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in 
Alexandra Schiefferja.  

Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo 
sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali  jih 
bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da 
je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.  

Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za 
našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green 
Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem, 
napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi 
imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.  

In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.  

O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev. 

Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.  

Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi! 
                                                                                                                                                                        Dr. Darja Piciga 

 

 
 
 

DVAJSETI TEDEN 

S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 98. nadaljevanje              8. 8. 2018 

 
98. IGE 2018, 13. in 14. 9. 2018: Integralni zeleni razvoj na lokalni, regionalni ravni 
in globalni ravni, s sodelovanjem Afrika-Evropa in Slovenijo kot prostorom za 
učenje o trajnostnem razvoju   
 
Predhodno, 97. nadaljevanje Integralne serije smo zgradili okrog 3. mednarodne konference Integralno 
zeleno gospodarstvo za boljši svet1, ki je potekala 31. januarja 2017 v Ljubljani, v Hiši Evropske unije pod 
naslovom Integralna zelena Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja2. Pri predstavitvi 
IGE 2017 smo povzeli tudi Poziv za Integralno zeleno Evropo, kot spodbudo k iskanju integralnih trajnostnih 

                                                           
1
 Po skupnim naslovom Integral Green Economy for a Better World smo v Sloveniji organizirali že tri mednarodne 

konference (IGE 2013, IGE 2014, IGE 2017), od teh sta prvi dve orisani v knjigi Integral Green Slovenia, o zadnji pa je več 
objav na spletu (tudi v predhodnem nadaljevanju).  
22

 Koncept in program konference na spletni strani Integralne zelene Slovenije. 

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/IGE2017%20Conference%20Concept%20&%20Agenda.pdf
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rešitev za prihodnost Evrope. Konceptualni okvir pristopa integralnih svetov lahko obogati prizadevanja za 
cilje trajnostnega razvoja in s tem prispeva k novi evropski renesansi – torej ne le za premagovanje kriz, 
ampak možnost, da Evropa ponovno prevzame vodilno vlogo pri trajnostni gospodarski in družbeni prenovi v 
svetovnem merilu3. Vendar danes v partnerstvu z Afriko, Bližnjim vzhodom, Azijo in Ameriko ter gradeč na 
njih. Kratki ponovitvi poziva (tudi z drugačnimi formulacijami) dodajamo tudi reference na Integralno serijo:  
 

 Z umeščanjem temeljnih vrednot, na katerih temelji evropska kulturna dediščina, v središče 
razvojnega modela.4  
 

 Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturno razsežnost 
posamezne družbe (poleg gospodarske, družbene in okoljske) - Integralna zelena Evropa, zgrajena na 
evropski kulturi, hkrati pa prepoznava prispevke sosednjih in drugih kultur.5  
 

 S preoblikovanjem ekonomske paradigme za trajnostni gospodarski model, z vključevanjem 
integralnih impulzov iz vseh sfer in sektorjev družbe, spodbujanjem različnih ekonomskih pristope in 
poti ter upoštevanjem celotnega okoljskega in družbenega vpliva poslovnih dejavnosti.6 
 

 S povezovanjem in nadgradnjo številnih uspešnih evropskih integralnih zelenih praks, med njimi 
Integralna zelena Slovenija kot pilotna država.7  
 

 S pametno integracijo politik EU za trajnostni razvoj.8 
 

 Z zavedanjem o integralnih procesih in "družbeni renesansi" tudi v drugih kulturah, in s podporo 
takim celovitim impulzom za družbeno in gospodarsko obnovo v državah v razvoju. 

 
Poziv za Integralno zeleno Evropo lani ni bil deležen potrebne pozornosti medijev, javnosti in odločevalcev, 
da bi z njim vplivali na snovanje evropske prihodnosti. Ker pa se izzivi in krize, s katerimi se sooča Evropska 
unija tako doma kot na mednarodni sceni, nadaljujejo in v nekaterih pogledih glede na začetek lanskega leta 
še zaostrujejo, je smiselno, da ga ponovno predstavimo in povežemo z aktualnimi dogajanju. V tem smislu 
gradimo na zadnji točki, s poudarkom na globalni regiji Afriki, kar predstavlja eno od treh vodilnih tem 4. 
mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet.  
 
Pri predstavitvi IGE 2017 smo napovedali tudi IGE 2018, ki bo potekala 13. in 14. septembra v Poljčanah v 
Dravinjski dolini9. Tudi letošnja konferenca je zasnovana kot edinstven dogodek v evropskih in svetovnih 
prizadevanjih za trajnostni razvoj, ki ga tokrat gosti Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Rdeča nit 
konference je povezovanje lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanje integralnih zelenih 
rešitev, namenjena pa je socialnim inovatorjem, ki za trajnostne cilje delujejo na različnih področjih in v 
različnih sektorjih: od globalnih izzivov do razvoja regij in lokalnih skupnosti ter vzgoje in izobraževanja. Nova 
spoznanja in praktični modeli bodo relevantni tudi za odločevalce in oblikovalce razvojnih politik. Zasnovana 
je na predlani izdani knjigi Integral Green Slovenia, na aktualni predstavitvi integralnega pristopa v 

                                                           
3
 Gre za proces Krmarjenja (Navigating), po GENE konceptu: za Evropo so najbolj značilni poudarki »severnega« 

integralnega sveta, torej konceptualna moč (za GENE koncept prim. 22. in 24. nadaljevanje Integralne serije).  
4
 Vrednote so ena ključnih tem Integralne serije, saj so postavljene v središče integralnega zelenega razvojnega modela. 

O njih pišemo od 4. nadaljevanja dalje (ko smo prvič predstavili etično banko Triodos). S temeljnimi vrednotami 
evropske kulturne dediščine se nismo posebej ukvarjali, prav gotovo pa lahko v ta sklop uvrstimo vrednote trajnostnega 
razvoja in družbene odgovornosti (več o DO v: 76. in 77. nadaljevanje).   
5
 Pregled »južnega« in »vzhodnega« integralnega sveta (narava in skupnost ter kultura in ozaveščenost / duhovnost) v:  

36. in 37. nadaljevanje  (»jug«),  49. in 50. nadaljevanje (»vzhod«).   
666

 Gre seveda za teorije integralne ekonomije, »zeleno« obarvano: osnovna predstavitev, na konkretne usmeritve za 
novo, trajnostno ekonomsko paradigmo Evrope pa najbolj usmerjata »severni« in »zahodni« integralni svet (pregledni 
prispevki: 74. nadaljevanje in 75. nadaljevanje; 86. nadaljevanje. 
7
 Model Integralne zelene Slovenije predstavljamo v številnih prispevkih Integralne serije, pregledno v 71. nadaljevanju. 

8
 O pametni integraciji EU politik za trajnostni razvoj pišemo v več nadaljevanjih, najbolj sistematično v: 41. 

nadaljevanje, 45. nadaljevanje.  
9
 Več informacij o dogodku na spletni strani konference.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2076.%20in%2077.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2049.%20in%2050.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018
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slovenščini (Integralna serija) in na predhodnih dogodkih na temo integralne zelene tehnologije in družbe. 
Sodelovalo bo tudi več strokovnjakov mednarodnega centra Trans4m. 
 
Širši dogodek, mednarodna konferenca v ožjem smislu, se bo odvijal 13. septembra, za naslednji dan (14.9.) 
pa je načrtovana delavnica, osredotočena na praktične rešitve10. V obeh dnevih bo delo organizirano okrog 
naslednjih tem in vsebinskih sklopov:  
 

 Integralno oplemeniten in z evropskim kontekstom obogaten trajnostni razvoj organizacij, skupnosti, 
občin in regij v Sloveniji, z možnostjo nadgradnje praktičnih modelov v celostne projekte integralne 
zelene družbe in ekonomije. 
 

 Razmislek o Sloveniji kot prostoru za učenje o trajnostnem razvoju. 
  

 Integralni pristop v Afriki, obetavna pot trajnostnega razvoja za blaginjo vseh, ki naj bo podprta tudi v 
okviru afriško-evropskega sodelovanja.  

 
In kaj so cilji konference?  
 

• Upoštevati paradigmo integralnih svetov pri razreševanje globalnih izzivov in kot obetavno teoretično 
podlago za Agendo 2030, še posebej pa graditi na skupnostni filozofiji Ubuntu (Jaz sem, ker ste vi, ker smo 
mi), ki izvira iz Afrike11. 
 

• Uporabiti celosten teoretični model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih praks, 
kot konceptualni okvir za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks, in ob tem raziskati 
možnost sočasne uporabe sinteznih mer trajnostnega razvoja, kot sta okoljski odtis in indeks človekovega 
razvoja12.  
 

• Prikaz potencialov in pričakovanih koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe (potenciali 
in koristi bodo dokumentirani z obetajočimi primeri iz prakse) za reševanje izzivov za trajnostni razvoj v 
Afriki, ki jih je mogoče spodbujati tudi prek sodelovanja med Evropo in Afriko. 
 

• Predstaviti in okrepiti Slovenijo kot pilotno državo za integralno zeleno gospodarstvo in družbo, zlasti kot 
možni prostor učenja za trajnostni razvoj13. 
 

• Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot 
mednarodno, zlasti z  globalno mrežo Trans4m14.  
 
Med integralnimi zelenimi modeli iz Afrike, za katere je smiselno, da Evropska unija v okviru afriško-
evropskega sodelovanja podpre njihovo širjenje in s tem dolgoročno prispeva k reševanju globljih vzrokov za 
migrantsko krizo, je prav gotovo primer SEKEM-a, biodinamičnega podjetja – skupnosti v egiptovski puščavi. 
Predstavili smo ga v 8., 30. in 40. nadaljevanju Integralne serije, omenjali še večkrat. Na spodnji sliki pa prvič 
predstavljamo model Univerze Heliopolis, SEKEM-ove univerze za trajnostni razvoj, ki je bil obravnavan na 
konferenci IGE 2017.  

                                                           
10

 Konferenca 13.9. bo potekala v slovenščini, z zagotovljenim prevodom v angleščino, delavnica 14.9. pa je predvidena 
samo v angleščini. 
11

 O afriški skupnostni filozofiji Ubuntu smo na kratko spregovorili v dvojnem 36. in 37. nadaljevanju. Z enim stavkom jo 
lahko izrazimo kot Jaz sem, ker ste vi, ker smo mi ("I am because you are", "I am because we are ").  
12

 O okoljskem odtisu in indeksu človekovega razvoja: 35. nadaljevanje, 72. nadaljevanje.  
13

 O učenju za trajnostni razvoj od 87. do 96. nadaljevanja Integralne serije, posebej relevanten je prispevek o Dravinjski 
dolini kot učni regiji za trajnostni razvoj.  
14

 Več o tej mreži, ki jo vodi Center za integralni razvoj Tran4m, na http://www.trans-4-m.com/.  

http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2072.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2094.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/
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Slika: Integralno izobraževanje na primeru Univerze Heliopolis 

 
Na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m je mogoče najti več zapisov in novic o integralnih 
modelih iz Afrike, nekateri bodo predstavljeni tudi na konferenci IGE 201815. Dva primera, o katerih bo 
govora na IGE 2018, sta na spodnjih slikah, omenjena pa sta bila že na lanski konferenci.  
 

 

Slika levo: Model Integralnega 
zelenega Zimbabveja, ki je 
podrobno razdelan v knjigi 
Integral Green Zimbabwe 
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 Nekaj naslovov napovedanih prispevkov: Integral Green Zimbabwe & Pundutso Communiversity/Nhakanomics 
Research Academy; Sekem in Egypt Renewed Integral Approach to Human Development, including Enterprise-
Community-and-Economy-Development; Collaboranomics / Integral Economic Development of Municipalities in (South) 
Africa; How to restore African culture through building up an authentic African Fashion enterprise/economy; »Young 
Integral Entrepreneur in Africa«; Integral Education and Holistic Emancipation of Women and Society in Northern 
Nigeria; Role and Participation of South African Women Business Leaders in Technology and Social Innovation.  

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-zimbabwe/
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Slika desno: Model integralnega 
razvoja skupnosti v Nigeriji, 
zgrajenega okrog integralnega 
zdravljenja – Pax Africana16 
  

 
 

Letošnja konferenca o integralni zeleni ekonomiji bo prispevala k načrtovanju in nadgradnji trajnostnih 
modelov razvoja, zasnovanih na identificiranih razvojnih potencialih in z uporabo konceptualnega okvira 
integralnih svetov. O tem pa še nekaj besed v zaključnih dveh prispevkih Integralne serije.  
 

Dr. Darja Piciga 

                                                           
16

 Več na http://www.trans-4-m.com/community/partner-organisations/pax-herbals-nigeria/ in v drugih prispevkih na 
http://www.trans-4-m.com/.  

http://www.trans-4-m.com/community/partner-organisations/pax-herbals-nigeria/
http://www.trans-4-m.com/

