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4. mednarodna konferenca  
INTEGRALNO ZELENO GOSPODARSTVO ZA BOLJŠI SVET – IGE2018: 

 

NA POTI K CILJEM TRAJNOSTNEGA RAZVOJA POVEZUJEMO 
LOKALNE, REGIONALNE IN GLOBALNE POGLEDE NA PEREČE 

IZZIVE IN IŠČEMO INTEGRALNE ZELENE REŠITVE  

 

Poljčane, Slovenija, 13. in 14. september 2018 
 
 

 

Napoved konference  
 
Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo, Center za integralni razvoj Trans4m iz Ženeve in Vrtec 
Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v sodelovanju z več drugimi institucijami in organizacijami iz Slovenije, 
Evrope in Afrike, vabimo socialne inovatorje iz različnih področjih, vključno z načrtovalci politik in 
odločevalci, da se udeležite 4. mednarodne konference Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet (IGE 
2018). Naslov in tema letošnje konference, ki bo potekala 13. septembra v Vrtcu Poljčane, je Povezovanje 
lokalnih in globalnih pogledov na pereče izzive in iskanje integralnih zelenih rešitev. Konferenci bo sledila 
soustvarjalna delavnica na isto temo.  
 

Konferenca gradi na predhodnih konferencah o integralnem zelenem gospodarstvu (v letih 2013, 2014 in 
2017) in na knjigi Integral Green Slovenia, ki je junija 2016 izšla pri založbi Routledge.  
 

KONCEPTUALNI OKVIR IN POUDARKI KONFERENCE  
 

Agenda 2030, s celotnim naslovom »Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030«, ki 
vključuje 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev trajnostnega razvoja, predstavlja odgovor mednarodne 
skupnosti na izjemne izzive trajnostnega razvoja, ki ga dopolnjuje zavedanje, da živimo tudi v času velikih 
priložnosti. Ta ambiciozen program, sprejet leta 2015, morajo močno podpreti enako ambiciozne, 
integralno zasnovane, celostne, čezsektorske politike za trajnostni razvoj na vseh ravneh, vključno s 
celostnim merjenjem trajnostnega razvoja, in to od lokalne do regionalne in globalne ravni. Trajnostni 
razvoj je uspešen le, če izboljša blaginjo državljanov brez degradacije okolja. Kljub naraščajočemu 
sprejemanju ciljev trajnostnega razvoja in drugih politik, ki si prizadevajo za povečanje blaginje brez 
žrtvovanja okolja, merjenje okoljskega (ekološkega odtisa) in indeksa človekovega razvoja kaže, da se zelo 
malo držav približuje doseganju trajnostnega razvoja. Poleg tega, ko na primer pogledamo evropsko okolje, 
ugotavljamo, da dolgoročni obeti niso tako pozitivni, kot bi lahko sklepali iz dosedanjih trendov, in to zaradi 
medsebojne odvisnosti z globalnim razvojem in sistemskih značilnosti okoljskih izzivov. Zato je nujno 
potrebno temeljito preoblikovati družbene sisteme (sisteme energije, transporta, hrane in rabe snovi), ki so 
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vzrok za okoljske in podnebne pritiske – to je s temeljnimi spremembami prevladujočih struktur, praks, 
tehnologij, politik, načina življenja, razmišljanja. V tem procesu imajo ključno vlogo socialne in tehnološke 
inovacije, pa tudi vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. 
 
Z globalnimi izzivi se srečujejo tukaj in zdaj, v prihodnosti pa lahko pričakujemo povečanje njihove 
intenzivnosti in zapletenosti. Mnogokratne krize v Evropi in sosednjih regijah, med najbolj resnimi je 
migrantska kriza, podaljšujejo grožnjo razpada Evropske unije in pozivajo k integralni modrosti ter 
učinkovitejšim trajnostnim družbenim inovacijam. To vključuje tudi premislek o odnosih EU z drugimi 
svetovnimi regijami, kot je Afrika. Sodelovanje med Evropo in Afriko bi lahko obogatili novi konceptualni in 
praktični pristopi, z  upoštevanjem demografskih trendov (hitro povečevanje števila prebivalcev v afriških 
državah) skupaj z nadaljnjo gospodarsko rastjo, okrepljenim svetovnim tekmovanjem za vire, vse večjimi 
pritiski na ekosisteme, vse hujšimi posledicami podnebnih sprememb in povečevanjem onesnaževanja 
okolja. 
 
V edinstvenem pristopu spajanja in nadgradnje dveh paradigem: trajnostne in integralne, je Center za 
integralni razvoj Trans4m iz Ženeve v Švici razvil nov, integralni konceptualni okvir, namenjen celostnemu in 
transformativnemu razreševanju perečih izzivov današnjega časa – paradigmo integralnih svetov. Med 
drugim so jo razdelali na področju ekonomije ter tako ponudili teoretske in praktične alternative 
prevladujoči netrajnostni ekonomski paradigmi. Paradigma integralnih svetov izhaja iz predpostavke, da 
mora vsak socialni sistem za dosego in ohranjanje trajnosti najti dinamično ravnotežje med svojimi štirimi 
medsebojno podpornimi in neodvisnimi »svetovi« in svojim središčem (moralnim jedrom). Poleg moralnega 
jedra, ki je postavljen v središče konceptualnega modela integralnih svetov, imamo torej še štiri sfere – 
“svetove”: narava in skupnost; kultura in ozaveščenost ali duhovnost; znanost, sistemi in tehnologija; 
podjetje in ekonomija. Vsi ti elementi morajo biti v dinamičnem ravnotežju, če naj bi se socialni sistem 
trajnostno razvijal. Moralno jedro ima vlogo povezovalca štirih »svetov« in hkrati navdihuje razvoj. Lahko 
ugotovimo, da ta paradigma vključuje in povezuje različne filozofske perspektive: humanizem, holizem, 
racionalizem in pragmatizem. Integralna ekonomija gradi na alternativnih ekonomskih teorijah in modelih, 
ki že danes uspešno delujejo, in jih povezuje – med Mondragon v Španiji, Grameen v Bangladešu, SEKEM v 
Egiptu, Sarvodaya na Šrilanki, Interface v ZDA ... ki se že uspešno izvajajo danes. Nadalje ima konceptualni 
okvir integralnih svetov vgrajen transformirajoči ritem – GENE, kar je akronim za Grounding - koreninjenje, 
Emerging - postajanje, Navigating – krmarjenje (tudi: usmerjanje), Effecting – učinkovanje (tudi: izvajanje). S 
transformacijskim procesom, ki temelji na naravi in skupnosti, lahko paradigma integralnih svetov 
pomembno razvija naše razumevanje in prakso trajnostnega razvoja in tako omogoča, da sprostimo GENE-
ija, genialnega duha na vseh ravneh in s tem zavestno prispevamo k evoluciji sebe – organizacije – 
skupnosti - družbe, vključno z gospodarstvom. GENE koncept lahko tudi bistveno obogati izobraževalne in 
inovacijske sisteme in aktivnosti.   
 
Center Trans4m in Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo sta ta novi konceptualni okvir 
uporabila pri edinstvenem procesu soustvarjanja znotraj inovacijskega ekosistema Evropske unije, na ravni 
posameznih trajnostnih podjetij in lokalnih skupnosti, pa tudi na nacionalni ravni, in ta večdimenzionalni in 
večplastni proces predstavila v knjigi založbe Routledge z naslovom Integral Green Slovenia (Integralna 
zelena Slovenija) (Piciga, Schieffer in Lessem, 2016). Med drugim je bil v knjigi predlagan nov koncept 
"pametne integracije politik Evropske unije za trajnostni razvoj", ki: 
- dopolnjuje tradicionalno konceptualizacijo trajnostnega razvoja: trajnostni razvoj je opisan s štirimi 
dimenzijami (okolje, gospodarstvo, družba in kultura), dodan je tudi poudarek na vrednotah družbene 
odgovornosti; 
- gradi na obstoječih politikah EU za trajnostni razvoj (npr. zeleno, nizkoogljično in krožno gospodarstvo, 
okoljska politika, socialna ekonomija in družbeno odgovorno podjetništvo, etično bančništvo, trajnostni 
razvoj mest in podeželskih območij z ekološko pridelavo hrane in samooskrbo, revitalizacija kulturne 
dediščine, ...), da bi jih pametno integrirali. Na ta način poudarja in spodbuja sinergije in medsektorski 
pristop. Dobre prakse, predstavljene v knjigi Integral Green Slovenia, pričajo, da pametna integracija že 
deluje. 
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Integralna zelena Slovenija tudi sama po sebi predstavlja socialno inovacijo in lahko evropski skupnosti služi 
kot pilotni primer na poti k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. 
 
 

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 Afrike. 

 Ponuditi celovit teoretičen model zelenega gospodarstva in družbe, ponazorjen s primeri odličnih 
praks, kot konceptualni okvir za razvoj trajnostnih lokalnih in regionalnih politik in praks. 

 Raziskati možnost sočasne uporabe sinteznih mer trajnostnega razvoja, kot sta okoljski odtis in 
indeks človekovega razvoja, pri načrtovanju in spremljanju integralnega zelenega razvoja na 
različnih ravneh.   

 Prikazati potenciale in pričakovane koristi celostnega pristopa zelenega gospodarstva in družbe - 
ponazorjene z obetajočimi praktičnimi primeri - 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 razvoj. 

 Ponuditi možnosti za nadaljnje sodelovanje, raziskovanje in mreženje, tako v slovenskem okviru kot 
mednarodno, zlasti z  globalno mrežo Trans4m.  

 

OKVIRNI PROGRAM  

 
Mednarodna konferenca 13. septembra se bo skupaj z delavnico, osredotočeno na praktične rešitve (14.9.), 
odvijala 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.  

 
Več kot deset udeležencev mednarodne skupnosti centra Trans4m bo predstavilo uporabo integralnega 
pristopa v Afriki, na Bližnjem vzhodu in v drugih regijah sveta. Prispevke iz Slovenije bodo predstavili avtorji 
knjige Integral Green Slovenia in številni drugi inovatorji za trajnostni razvoj, ki so v veliki meri predstavljeni 
v prispevkih Integralne serije.  
 
Udeleženci bodo gosti Vrtca Poljčane in bodo imeli možnost doživeti trajnostno življenje in delo vrtca ter 
uživati v njegovi izbrani prehrani. Vrtec Poljčane je nizkoenergijski in visokokakovostni vrtec, ki je bil leta 
2014 postavljen za zdravo življenje otrok in njihovo povečano raziskovanje; vpet je v naravno dediščino in 
predstavlja tudi kulturno središče za skupnost. "Koreninjenje v naravi in skupnosti", na otroka osredotočen 
pristop in družbeno odgovoren odnos do narave, dediščine in vrednot so vse lastnosti integralne vzgojno-
izobraževalne ustanove, ki jo pooseblja celoten vrtec Oton Župančič Slovenska Bistrica, večja organizacija, ki 
ji vrtec Poljčane pripada.  
  
 

 

1. DAN – Mednarodna konferenca, četrtek, 13. september  
 9:00 – 10:00 Prihod in registracija udeležencev ob kavi in prigrizkih  

10:00 – 10:15 Pozdravni nagovori 
 10:15 – 11:30 PLENARNA PREDAVANJA:  
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Dr. Darja Piciga, Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo:  
Kako pristop integralnih svetov in integralno zeleno razmišljanje prežemata načrtovanje 
in delovanje za trajnostni razvoj v Sloveniji in Evropi 
 

Prof. Alexander Schieffer, Center za integralni razvoj Trans4m:  
Integralni svetovi – globalno uporabljeni = Pregled aplikacij in vpliva pristopa integralnih 
svetov  
 

Prof. Ronnie Lessem, Center za integralni razvoj Trans4m: 
“Communiversity” (skupnostna univerza) kot orodje za družbeno preobrazbo / Uporaba v 
svetovnem merilu in relevanca za sodelovanje Afrika – Evropa  
 

Prof. Ana Vovk Korže, Mednarodni center za ekoremediacije, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Mariboru:  
Dravinjska dolina – Učna regija za trajnostni razvoj, za Slovenijo in svet  

11:30 – 12:00 Odmor s kavo in prigrizki  
12:00 – 13:30 PRAKTIČNI PRIMERI IN IZBRANE TEME (I. del) 
13:30 – 14:30 Kosilo 
14:30 – 15:30 PREDSTAVITEV POSTERJEV (s kavo) 
15:30 – 17:00 PRAKTIČNI PRIMERI IN IZBRANE TEME (II. del) 

RAZPRAVA 
ZAKLJUČEK KONFERENCE 

17:00 – 18:30 Obisk in ogled Vrtca Poljčane in Razvojnega centra narave v Poljčanah (z lokalno 
trgovino)   

 

Sklopa PRAKTIČNI PRIMERI IN IZBRANE TEME ter PREDSTAVITEV POSTERJEV bosta med drugim vključevala 
naslednje teme:   

 Integralni zeleni Zimbabve & Pundutso “Communiversity” / Nhakanomics raziskovalna akademija 
 Sekem v Egiptu: prenovljeni pristop k človekovemu razvoju, ki vključuje razvoj podjetja-skupnosti-

gospodarstva  
 “Collaboranomics” / Integralni gospodarski razvoj lokalnih skupnosti v (Južni) Afriki 
 Kako obnoviti afriško kulturo s pomočjo izgradnje avtentičnega afriškega modnega podjetja / 

gospodarstva; “Mlad integralni podjetnik/ca v Afriki”  
 Integralno izobraževanje in celostna emancipacija žensk in družbe v severni Nigeriji 
 Skupnostno delovanje pri integralni vzgoji in izobraževanju za družbeno preobrazbo v Jordaniji  
 Vloga in udeležba ženskih vodij podjetij v Južni Afriki v tehnologiji in socialnih inovacijah  
 Pametno integrirane integralne aplikacije, od lokalne do globalne ravni: okoljski odtis, spoznanja o 

globalnih megatrendih, koncept trajnostnih prehodov z inovacijami za nizkoogljično in krožno 
gospodarstvo ter bio-gospodarstvo 

 Slovenske izkušnje z razvojnim sodelovanjem 
 Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v Sloveniji, vključno s študijskimi krožki in agrarnimi 

skupnostmi  
 Integralni  zeleni razvoj se začne v vrtcu: modela vrtcev Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice  
 Z integralnimi zelenimi inovacijami do trajnostnega razvoja v Savinjski regiji 

 
 

2. DAN – Mednarodna delavnica, petek, 14. september  

Udeleženci mednarodne delavnice (praktične okrogle delovne mize) bodo nadaljevali obravnavo 
ključnih tem mednarodne konference (1.dan). Imeli bodo priložnost, da soustvarjajo:   
 

 “integralne dosežke” za svoje organizacije in pobude, predloge za lokalne in regionalne projekte. 
 

 jasno sporočilo voditeljem in prebivalcem EU o pristopu integralnih svetov v Afriki kot obetavni 
poti za trajnostni razvoj in blaginjo za vse – ki naj se podpre v okviru afriško-evropskega 
sodelovanja.  
 

 koncept celotne Slovenije kot prostora za učenje o trajnostnem razvoju.   
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Delavnica se bo zaključila z obiskom Učnega poligona za samooskrbo Dole (Prof. Ana Vovk Korže).  
 

 Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa.  
 

KOMU JE KONFERENCA NAMENJENA  
 

4. mednarodna konferenca Integralno zeleno gospodarstvo za boljši svet je namenjena 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. Med njimi so člani in podporniki 
Državljanske pobude za Integralno zeleno Slovenijo in globalne mreže centra Trans4m. Nova spoznanja in 
praktični modeli bodo relevantni tudi za odločevalce in oblikovalce razvojnih politik iz Slovenije in Evrope.   
 

ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR KONFERENCE 
 

Dr. Darja Piciga (predsedujoča), Prof. Alexander Schieffer (sopredsedujoči), Ivana Leskovar, Prof. Ronnie 
Lessem, Stanka Stegne, Prof. Ana Vovk Korže, Iva Zorenč 

 

POZIV ZA PRIJAVO POSTERJEV  
 

Udeležence ste vabljeni, da predstavite svoje dobre trajnostne prakse v obliki posterja. Navodila za avtorje 
so objavljena na konferenčni strani (in English, v slovenščini).   
Rok za prijavo povzetkov: 31. avgust.  
 

INFORMACIJE O KONFERENCI  
 

Konferenca in delavnica bosta potekali v:   
Vrtcu Poljčane 
Dravinjska cesta 28 
2319 Poljčane 
Slovenija 
Za lokacijo na zemljevidu kliknite tukaj.  

 
Več informacij:   
   Spletna stran v angleščini, v slovenščini.  
   E-mail: integralnaslovenija@gmail.com 
   Informacije za angleško govoreče udeležence: integralnaslovenija@gmail.com IN martin.maric@rasr.si.  

 

Prijava: 
   Prijava je obvezna za vse udeležence, kotizacije ni.  
   Prijava za konferenco (1.dan): preko obrazca na povezavi: in English, v slovenščini.   
   Prijava za delavnico (2.dan): preko obrazca na povezavi, in English, v slovenščini (obvezna predhodna  
                                                                                                                                               udeležba na konferenci).  
   Rok za prijavo: 7. september ali do zapolnitve prostih mest.   

 

   Delovni jezik: Konferenca (1. dan) bo potekala v slovenščini, s prevodi v angleščino.  
 Delavnica (2. dan) bo potekala v angleščini, brez prevoda.  

 

ORGANIZATORJI IN PODPORNIKI: 

 

Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo; Center za integralni razvoj Trans4m, Ženeva, Švica; 
Vrtec Otona Župančič Slovenska Bistrica; Mednarodni center za ekoremediacije, Filozofska fakulteta, 
Univerza v Mariboru; Razvojna agencija Savinjske regije; Ministrstvo za okolje in prostor, Republika 
Slovenija; Stritih Trajnostni razvoj; Inštitut za aplikativno mikologijo in biotehnologijo; in številne druge 
organizacije – predstavnice Republike Slovenije, lokalnih skupnosti, poslovnega sveta, nevladne 
organizacije, akademske sfere … 

Maribor Maribor 

http://www.vrtec-slobistrica.si/ige-2018-en
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