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VABIMO VAS NA POSVET Z
AVTORJEMA INTEGRALNE EKONOMIJE,
PROFESORJEMA RONNIEJEM LESSEMOM IN ALEXANDROM SCHIEFFERJEM
Na posvetu bomo tri prebojne slovenske primere podjetniških in inovativnih praks, ki
delujejo v skladu z načeli trajnostnega razvoja, razložili s pomočjo teorije integralne
ekonomije. Domel kot visokotehnoško podjetje z notranjim lastništvom, Solčavsko kot
vrhunska turistična destinacija, ki gradi na spoštovanju naravne in kulturne dediščine, Srce
Slovenije kot trajnostni model regionalnega razvoja s podjetniškimi inovacijami - primerjali
jih bomo s svetovno priznanimi primeri integralnega gospodarstva, kot so Mondragon,
SEKEM, banki Triodos in Grameen in drugi. Zastavili si bomo predvsem vprašanji:
- kako je možno te dobre prakse razširiti po Sloveniji in preko meja naše dežele
- in na kakšen način bi jih lahko skupaj z drugimi integralnimi primeri (kot so BC Naklo,
Občina Vojnik, Jelovica, eTRI, Pipistrel, Plan B za Slovenijo, CAAP, inovativne pobude mladih
…) povezali v perspektiven razvojni model na nacionalni ravni, ki je lahko tudi alternativa
dosedanji, relativno neuspešni poti za izhod iz krize.
S posvetom želimo v Sloveniji spodbuditi družbeno inoviranje v podporo trajnostnemu, na
znanju temelječemu podjetništvu, hkrati pa prispevati k širši uveljavitvi že uspešnih domačih
primerov te perspektivne razvojne usmeritve.

PROGRAM POSVETA






Uvod v integralno ekonomijo (Dr. Ronnie Lessem, Dr. Alexander Schieffer, Trans4m,
Switzerland)
Predstavitev treh slovenskih modelov integralnega zelenega gospodarstva: Domel,
Solčavsko, Srce Slovenije (predstavniki nosilcev)
Analiza primerov, njihova primerjava s svetovno priznanimi modeli integralnega
gospodarstva, predlogi za nadaljnji razvoj in širjenje (Dr. Ronnie Lessem, Dr.
Alexander Schieffer, Trans4m, Switzerland)
Razprava in povezovanje z drugimi primeri dobre prakse Integralne zelene Slovenije
Posvet po potekal v angleškem jeziku.
Prijave po e-pošti na: integralnaslovenija@gmail.com

POSVET ORGANIZIRAMO:
INTEGRALNA
ZELENA SLOVENIJA
Državljanska pobuda
za polnovredno
življenje v
mednarodno ugledni
skupnosti Slovenije

TRANS4M Center for Integral Development
Geneva, Switzerland

O INTEGRALNEM ZELENEM GOSPODARSTVU:
Kompleksni družbeni izzivi zahtevajo pametno integracijo (sinergije, medsektorsko povezovanje) in
učinkovito implementacijo razvojnih politik EU, ki upoštevajo načela trajnostnega razvoja z vsemi
štirimi razsežnostmi (gospodarstvo, okolje, družba, kultura) in so do določene mere že vključene v
dokumente razvojnega načrtovanja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. To so zlasti politike
za: zeleno in krožno gospodarstvo (učinkovita raba virov, prehod v nizkoogljično družbo, ohranjanje
biodiverzitete in ekosistemskih storitev), socialno gospodarstvo s socialnim podjetništvom, družbeno
odgovorno podjetništvo, trajnostno bančništvo, trajnostni razvoj mest in podeželja.
Integralna ekonomija kot transdisciplinaren, transkulturen in transformativen teoretski okvir
omogoča povezovanje navedenih politik EU v celosten model za razvojni preboj na lokalni, regionalni
in nacionalni ravni. V skladu s to teorijo mora celostni model razvoja graditi na temeljnih vrednotah
slovenske in evropske kulturne dediščine ter enakopravnih izmenjavah z drugimi kulturami. Vključuje
štiri ekonomske pristope (poti), ki so: samozadostno in samooskrbno, v skupnost in naravo vpeto
gospodarstvo; razvojno gospodarstvo, izhajajoče iz kulture; socialno na znanju temelječe
gospodarstvo; trajnostno gospodarstvo življenja.
Razvoj vizije Integralne zelene Slovenije v letu 2013: Spomladanskemu oblikovanju Državljanske
pobude za Integralno zeleno Slovenijo je v času od 21. do 24. maja sledil obisk prof. Ronnieja
Lessema, soavtorja integralne ekonomije, s petimi posveti v Ljubljani, Mariboru in Naklem pri Kranju.
Posvete je v sodelovanju z več partnerji organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Video
predavanja z dveh posvetov (Ljubljana, Naklo) so skupaj z vsemi predstavitvami dostopna na
VideoLectures.Net.
Na majskih posvetih je prof. Lessem predstavil novo teorijo integralne ekonomije, prikazal svetovno
uspešne primere integralnega gospodarstva in analiziral možnosti za implementacijo tega novega
modela v Sloveniji. Na podlagi obiska v Sloveniji je v sodelovanju s soavtorjem integralne ekonomije
prof. Alexandrom Schiefferjem nato pripravil poročilo – vizijo TOWARDS AN INTEGRAL GREEN
SLOVENIAN ECONOMY : IGSE (predlog za Integralno zeleno slovensko gospodarstvo s prilogo), ki je
objavljeno na spletni strani Centra za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve.
Naslednji pomemben dogodek je bila prva mednarodna konferenca INTEGRAL GREEN ECONOMY
FOR A BETTER WORLD, ki je potekala v Mariboru (17.-18.9.) in Naklem pri Kranju (19.9.). Glavna
organizatorja sta bila Biotehniški center Naklo in center Trans4m, ob pomoči številnih
soorganizatorjev in podpornikov ter v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Informacije o konferenci: BC Naklo, z bogato
zbirko predstavitev, članki v medijih in končnim poročilom.
Veliko informacij o integralnem zelenem gospodarstvu je objavljenih tudi na spletni strani
www.dpiciga.com.

