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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 – 100. nadaljevanje           10. 8. 2018 

 
100. Integralna serija od globalnih izzivov do povezovanja integralnih svetov in 
moralnega jedra za trajnostni razvoj, tako v konceptih in strategijah kot v 
praktičnem delovanju, in z dopolnjeno vizijo Integralne zelene Slovenije 
 
Napočil je trenutek, ko se lahko ozremo na vseh 99 nadaljevanj Integralne serije1 in poskušamo povzeti 
njihova sporočila. Nakazana so že v napovedi serije, ki smo jo objavili na začetku vsakega nadaljevanja in na 
dnu spletne strani serije http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/, ki gostuje na spletišču 
Integralne zelene Slovenije. Na koncu napovedi na spletni strani smo objavili še tri datoteke, v katerih je 
zbranih vseh 100 nadaljevanj: najprej prvih 40 nadaljevanj, nato pa še 41. do 70. nadaljevanje in 71. do 100. 
nadaljevanje.  

                                                           
1
 Podčrtani deli besedila vključujejo internetne povezave.  

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/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/integralna-serija/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%201.%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2041.%20-%2070.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20-%20100.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20-%20100.%20nadaljevanje.pdf
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Predno se posvetimo vsebinskemu delu, bi bilo primerno omeniti soustvarjalce in podpornike Integralne 
zelene Slovenije. Tukaj pa se znajdemo v zadregi. Posameznikov, timov, skupnosti, organizacij in institucij, ki 
so od leta 2011 prispevali k razvoju pobude za Integralno zeleno Slovenijo, je toliko, da bi z njihovim 
naštevanjem presegli celoten prostor tega zadnjega nadaljevanja. Poleg tega so bili večinoma že omenjeni v 
Integralni seriji ali so celo nastopili kot avtorji prispevkov. Med tistimi, ki so bili dolga leta med ključnimi 
sodelavci pobude, pa je potrebno izpostaviti mag. Andreja Kranjca, dolgoletnega predstavnika Slovenije v 
mednarodnih pogajanjih o podnebnih spremembah, ki v seriji še ni bil omenjen. Vsem prisrčna zahvala z 
željo po nadaljnjem skupnem ustvarjanju! 
  
V napovedi smo omenili teorijo integralnega razvoja. Pravzaprav vključuje več teorij, lahko govorimo celo o 
paradigmatskem premiku, tako da smo jo večinoma imenovali konceptualni okvir integralnih svetov. Ta 
paradigma je med drugim botrovala nastanku koncepta pametne integracije, ki je po našem mnenju tako 
pomemben za Slovenijo in Evropo, da smo ga postavili za vodilno misel celotne serije: S pametno integracijo 
do trajnostnega razvoja. O pametni integraciji EU politik za trajnostni razvoj pišemo v več prispevkih, najbolj 
sistematično v 41. in 45. nadaljevanju. V 71. nadaljevanju, ko smo pokazali, kako s konceptualnim okvirom 
integralnih svetov do Integralne zelene Slovenije, smo pametno integracijo umestili med vzhodno in severno 
sfero, saj gre za povezovalni koncept (odraz holističnega razmišljanja), ki ga sistematično razvijamo s 
»severnim«, racionalnim kognitivnim pristopom. V zadnjem, 100. nadaljevanju pa bomo s takim pristopom 
model Integralne zelene Slovenije iz knjige Integral Green Slovenia še nekoliko nadgradili. V 71. nadaljevanju 
smo prikazali model s ključnimi elementi (jedro in štirje pristopi integralnega zelenega gospodarstva), 
ilustriran z nekaj praktičnimi primeri (dobrimi praksami iz knjige in iz Integralne serije). Na spodnji sliki pa je 
poudarek na (nekaterih) potencialih, ki se v veliki meri navezujejo na politike EU za trajnostni razvoj (in smo 
jih večinoma obravnavali v okviru Integralne serije), zato smo pametno integracijo postavili v središče.   
 

 
 

Slika 1: Nekateri pomembni potenciali za Integralno zeleno Slovenijo na sistemski ravni 
(dr. Darja Piciga, avgust 2018) 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
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Na zgornji sliki razvrščeni potenciali nam lahko2 omogočijo uresničitev integralne zelene vizije, kot je 
predstavljena na sliki 2. Ponovno črpamo iz strateškega in programskega okvira EU, s tem da še posebej 
poudarjamo paradigmo trajnostnih prehodov3 in v središče postavljamo trajnostno vizijo, operacionalizirano 
v cilju zmanjšanja okoljskega odtisa ob nekoliko povečanem indeksu človekovega razvoja4. Posamezni 
elementi vizije nadgrajujejo cilje in usmeritve za integralno zeleno gospodarstvo Slovenije iz poglavja 14.1 v 
knjigi Integral Green Slovenia.   
 

 
 

Slika 2: Nekateri pomembni potenciali za Integralno zeleno Slovenijo na sistemski ravni 
(dr. Darja Piciga, avgust 2018) 

 
 

Za zaključek Integralne serije smo pripravili »kazalo« po tej nadaljevanki, ki bo bralcu pomagalo, da lažje 
pridobi osnovni vpogled v integralni konceptualni okvir. Poslavljamo se tako, kot smo začeli: s prijaznim 
vabilom  k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi. Pa tudi k sodelovanju v nadaljnjem procesu, na 
primer na 4. mednarodni konferenci v Poljčanah, 13. in 14. 9. 2018, in na drugih dogodkih, o katerem bomo 
obveščali preko spletne strani http://integralna-zelena-slovenija.si/.  
                                                                                                                                                                        Dr. Darja Piciga 

 
 

                                                           
2
 Do predstavitve teh potencialov bo bralec najhitreje prišel preko preglednih prispevkov za posamezne »svetove«: 36. 

in 37. nadaljevanje (jug), 49. in 50. nadaljevanje (vzhod), 74. nadaljevanje in 75. nadaljevanje (sever), 86. nadaljevanje 
(zahod).    
3
 73. nadaljevanje.       

4
 Več o tej temi v: 35. nadaljevanje, 72. nadaljevanje . 

http://www.trans-4-m.com/integral-green-book-series/integral-green-slovenia-2/
https://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018/
http://integralna-zelena-slovenija.si/
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%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-%2073.%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
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PREGLED ZA OSNOVNI VPOGLED V KONCEPTUALNI OKVIR INTEGRALNIH SVETOV 

TEME in NEKAJ PRAKTIČNIH PRIMEROV5
 

NADALJEVANJE  

 

 
 
NAČELA za sestavljanje novega konceptualnega okvira za 
razreševanje globalnih izzivov - pri iskanju trajnostne poti razvoja 
bomo uspešnejši:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregledna prispevka:  
 
6. nadaljevanje, 29. 1. 2018: 
Poskušamo z NAČELI. In namesto 
»silosnega« mišljenja predlagamo 
integriran pristop  
 
15. nadaljevanje, 16. 2. 2018: 
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako 
razložiti te uspešne zgodbe, da bomo 
njihove izkušnje s pridom uporabili tudi 
drugi?  

① če bomo presegali kalupe  
(razmišljali »out-of-the-box«),   

② povezovali različna spoznanja, vede in pristope,  
③ vključevali raznolike gospodarske pristope, ki morajo delovati 
za vse,  
④ vrednote postavili v središče razvojnega modela,   
⑤ se oprli na lastno skupnost in kulturo ter hkrati sodelovali z 
drugimi kulturami, 
⑥ vzpostavili prijateljski odnos tudi z naravo, se od nje učili,   
⑦ uravnotežili različna področja, sfere 
⑧ in seveda umno, gospodarno in praktično delali.  

Konceptualni model integralnih svetov:  začetna in nadaljevalna 
obravnava 

 
 

15. nadaljevanje, 16. 2. 2018: 
Kako so slovenski timi uspeli v svetu? Kako 
razložiti te uspešne zgodbe, da bomo 
njihove izkušnje s pridom uporabili tudi 
drugi?  
 
16. nadaljevanje, 19. 2. 2018: 
Slovenci smo bolj Evropejci kot povprečen 
Evropejec. In kaj lahko mi damo Evropi?  
 

                                                           
5
 V tabeli so prikazani praktični primeri, za katere smo objavili integralne modele. Integralnih zelenih praks pa smo 

predstavili še veliko več.  

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

- podnebne spremembe, 

- terorizem,  

- ekonomska globalizacija,     

- spremembe v poklicnem življenju,  

- migracije,  

- polarizacija v družbi,  

- finančne krize,  

- revolucije, vojne, … 

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%206.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2015.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2016.%20nadaljevanje.pdf
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GENE proces transformacije  

 
 

22. nadaljevanje, 6. 3. 2018: 
Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: 
začetek GENE procesa transformacije  

 
24. nadaljevanje, 8. 3. 2018: 
GENE proces v integralni ekonomiji in za 
razvoj družbe  
 

Integralna ekonomija 

 
 

23. nadaljevanje, 7. 3. 2018: 
Integralna ekonomija v teoriji in praksi: od 
skupnosti SEKEM do podjetja Interface  

 
24. nadaljevanje, 8. 3. 2018: 
GENE proces v integralni ekonomiji in za 
razvoj družbe  

 

Glavna neravnotežja v razcepljenem svetu, polnem kriz 

 
 

 

35. nadaljevanje, 30. 3. 2018: 
Neravnotežja znotraj posameznika, 
organizacije, skupnosti, družbe - in na 
globalni ravni  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2023.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2024.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2035.%20nadaljevanje.pdf


 
6 

 

»Potujemo« po integralnih svetovih: 
 
JUG, narava in skupnost:  27. - 37. nadaljevanje 
 
 
 
VZHOD, kultura in ozaveščenost / duhovnost:  
                                             38. - 50. nadaljevanje 
 
 
 
 

SEVER, znanost, tehnologija in sistemi:  
                                             51. - 75. nadaljevanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAHOD, ekonomija, finance in podjetništvo:  
                                             76. - 86. nadaljevanje 
 

Pregledni prispevki: 
 
36. in 37. nadaljevanje, 2. in 3. 4. 2018: 
Narava in skupnost v Integralni seriji: 
pregledni prispevek  

 
49. in 50. nadaljevanje, 26. in 27. 4. 2018: 
Od pregleda »vzhodnega« do napovedi 
»severnega« sveta – od kulture in 
ozaveščenosti (duhovnosti) do znanosti, 
tehnologije in sistemov  

 
74. nadaljevanje, 21. 6. 2018: 
Zaveza finske družbe za trajnostni razvoj 
in pregled »severnega« sveta: prvi del, s 
poudarkom na konceptualizaciji in 
strateških pogledih za trajnostni razvoj  

 
75. nadaljevanje, 22. 6. 2018: 
Zaključujemo obravnavo »severnega« 
pristopa s teorijo mrežne družbe in 
preglednico za socialno ekonomijo, 
prehajamo v »zahodni« integralni svet  

 
86. nadaljevanje, 16. 7. 2018: 
Pregled konceptov, modelov in dobrih 
praks "zahodnega" sveta  
 

Biodinamiča skupnost – podjetje SEKEM v Egiptu 

 
 

8. nadaljevanje, 31. 1. 2018: 
Vrednote kot temelj trajnostnega 
gospodarjenja – tudi v Egiptu in Sloveniji  

 
30. nadaljevanje, 16. 3. 2018: 
Zadruga Dobrina in drugi primeri 
trajnostnih ekoloških praks  
 
40. nadaljevanje, 6. 4. 2018: 
Duhovnost v Sarvodayi in SEKEM-u: Kaj 
nam še pripovedujeta?  

 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2036.%20in%2037.%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-%2049.%20in%2050.%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-%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-%2074.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2074.%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-%2075.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2075.%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-%2086.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%208.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%208.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2030.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2030.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
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Gibanje Sarvodaya na Šrilanki 

 
 

39. nadaljevanje, 5. 4. 2018: 
Gibanje Sarvodaya na Šrilanki – prebujenje 
vseh, od posameznika do naroda  

 
40. nadaljevanje, 6. 4. 2018: 
Duhovnost v Sarvodayi in SEKEM-u: Kaj 
nam še pripovedujeta?  

 

Solčavsko in Logarska dolina  

 
 

9. nadaljevanje, 1. 2. 2018: 
Trajnostni razvoj turističnega območja 
Logarska dolina – Solčavsko: narava kot 
vrednota  

 
17. nadaljevanje, 20. 2. 2018: 
Trajnostni razvoj Solčavskega: razlaga z 
integralnim modelom  

 
32. nadaljevanje, 27. 3. 2018: 
Gozd in les v skupnostnih in podjetniških 
trajnostnih modelih  

 

Zadružno podjetje Mondragon iz Španije 

 
 

7. nadaljevanje, 30. 1. 2018: 
Vrednote kot temelj trajnostnega 
gospodarjenja  
18. nadaljevanje, 21. 2. 2018: 
Integralni model Domela in Mondragona  
44. nadaljevanje, 19. 4. 2018: 
Pet dejavnikov za uspešno integralno 
gospodarsko pot: globalna perspektiva  

 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2039.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2039.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2040.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%209.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%209.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%209.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2017.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2017.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2032.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%207.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%207.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2018.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
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Podjetje Domel iz Železnikov 

 
 

11. nadaljevanje, 12. 2. 2018: 
Domel: globalno podjetje, ustanovljeno na 
temeljih lokalne skupnosti in naravne 
dediščine  

 
12. nadaljevanje, 13. 2. 2018: 
Zgodba Domela drugič: kako se načela za 
razreševanje izzivov kažejo v praksi  

 
18. nadaljevanje, 21. 2. 2018: 
Integralni model Domela in Mondragona  

 
22. nadaljevanje, 6. 3. 2018: 
Ukoreninjenost v naravi in skupnosti: 
začetek GENE procesa transformacije  
 

 

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

41. nadaljevanje, 16. 4. 2018: 
Vzhodni, na kulturi in ozaveščenosti 
temelječi pristop k trajnostnemu razvoju: 
iz sveta v Slovenijo, kjer pametno 
integriramo evropske potenciale  

 
45. nadaljevanje, 20. 4. 2018: 
Pametna integracija EU politik za 
trajnostni razvoj v praksi že poteka, v 
različnih oblikah  
 

Integralna zelena Slovenija in Evropa:  

 
 

71. nadaljevanje, 18. 6. 2018: 
S konceptualnim okvirom integralnih 
svetov do Integralne zelene Slovenije  

97. nadaljevanje, 7. 8. 2018: 
Mednarodna konferenca Integralna zelena 
Slovenija, Evropa in svet na poti k ciljem 
trajnostnega razvoja  
 

»5 Cs« - okvir za razvoj novih ekonomskih modelov:  
 

❶ OSREDOTOČI (CENTRE):  Osredotočite se na resnično pereč 
ekonomski problem in na najbolj relevantno ekonomsko pot: 
❷ USTVARJAJ (CREATE): »Katalizirajte« ekonomskega genija 
(GENE-ius) preko integralnega ekonomskega laboratorija 
❸ KATALIZIRAJ (CATALYSE): Ohranjajte pozornost na 
medsebojno povezanost: gibanje iz sredine – navzgor – navzdol – 
prek 

43. nadaljevanje, 18. 4. 2018: 
Integralna razlaga uspešne razvojne poti 
Srca Slovenije: pet dejavnikov integralne 
ekonomije  

 
44. nadaljevanje, 19. 4. 2018: 
Pet dejavnikov za uspešno integralno 
gospodarsko pot: globalna perspektiva  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2011.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2012.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2012.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2018.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2022.%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-%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://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2045.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2071.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2097.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2043.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2044.%20nadaljevanje.pdf
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❹ POVEZUJ (CONNECT):  Zgradite integralni gospodarski 
ekosistem 
❺ SO-RAZVIJAJ (CO-EVOLVE):  Pridružite se obstoječim lokalnim 
in globalnim gibanjem za družbeno-ekonomsko transformacijo 
 

CARE proces kot ključni integralni model za izobraževanje in razvoj 

 
 

90. nadaljevanje, 20. 7. 2018: 
Od osnovnih integralnih prikazov do CARE 
modela v vzgoji in izobraževanju  

 
91. nadaljevanje, 30. 7. 2018: 
»CARE 4 YOUR SOCIETY«: Kako socialno 
inovacijo vpeljati v realno življenje?  

 

4 C's za integralni razvoj posameznika – socialnega inovatorja, 
vzporedno s CARE procesom 
 

 
 

99. nadaljevanje, 9. 8. 2018: 
Individualna in skupnostna pot za 
integralne trajnostne inovacije. Še več 
slovenskih integralnih primerov.  

 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2091.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2091.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2099.%20nadaljevanje.pdf


 
10 

 

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj:  
                                                   87. - 96. nadaljevanje 

 
 

Pregledni prispevek:  
 
96. nadaljevanje, 6. 8. 2018: 
Pregledni prispevek o vzgoji in 
izobraževanju za trajnostni razvoj  
 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 
 

13. nadaljevanje, 14. 2. 2018: 
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 
kot središče dogajanja  

 
14. nadaljevanje, 15. 2. 2018: 
Vrtec Otona Župančiča drugič: povezanost 
z naravo in dediščino domačega kraja  

 
19. nadaljevanje, 22. 2. 2018: 
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega 
projekta v vseh integralnih svetovih  
 
 

Biodinamični projekt »Narava nas uči« 

 
 

19. nadaljevanje, 22. 2. 2018: 
Dejavnosti vrtca in biodinamičnega 
projekta v vseh integralnih svetovih  

 
20. nadaljevanje, 23. 2. 2018: 
Narava nas uči: od biodinamičnega vrta do 
svetovne korporacije  
 

  

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2096.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2096.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2013.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2014.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2014.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2019.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2020.%20nadaljevanje.pdf
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Biotehniški center Naklo 

 

89. nadaljevanje, 19. 7. 2018: 
Integralni pristop VITR v šolski praksi: 
Biotehniški center Naklo  

 
90. nadaljevanje, 20. 7. 2018: 
Od osnovnih integralnih prikazov do CARE 
modela v vzgoji in izobraževanju  
 

Dravinjska dolina kot učna regija za trajnostni razvoj 

 

94. nadaljevanje, 2. 8. 2018: 
Dravinjska dolina kot učna regija za 
trajnostni razvoj  

 
95. nadaljevanje, 3. 8. 2018: 
Od praktičnega učenja za trajnostni razvoj 
do »integralne univerze«  
 

 
 
 
 
 
 

http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2089.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2089.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2090.%20nadaljevanje_popr.pdf
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://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2095.%20nadaljevanje.pdf
http://integralna-zelena-slovenija.si/files/Integralna%20serija%20-%2095.%20nadaljevanje.pdf

