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MODERN ECONOMICS HAS FAILED ! 

AND ALSO ECONOMIC DEVELOPMENT 

DESPAIR 
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INTEGRALNA EKONOMIJA 
Delujoči, gospodarsko uspešni alternativni modeli,  

ki so tudi pravični in odgovorni do družbe in do narave – v različnih kulturah, z 
udejanjanjem temeljnih etičnih in moralnih načel: 

 
Kooperativa Mondragon v Baskiji (katoliški župnik Jose Maria 
Arizmendiarietta) 
http://www.youtube.com/watch?v=NORmQ8zaL1c (part 1 and 2) 

 
Grameen, Bangladeš: »Banka za revne« - mikrofinanciranje (Dr. Muhammad 
Yunus, dobitnik Nobelove nagrade) 

 
Sarvodaya Shramadana gibanje za opolnomočenje lokalnih skupnosti, Šri 
Lanka (Dr. A. T. Ariyaratne)  
http://www.youtube.com/watch?v=YeFZgexvVUc&feature=share 

 
SEKEM, trajnostna skupnost – biodinamsko podjetje v egiptovski puščavi  (Dr. 
Ibrahim Abouleish, dobitnik alternativne Nobelove nagrade) 
http://www.youtube.com/watch?v=5zzRtFCvI0I 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NORmQ8zaL1c
http://www.youtube.com/watch?v=YeFZgexvVUc&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=5zzRtFCvI0I


INTEGRALNA EKONOMIJA 
 

Globalna zveza za vrednotno bančništvo (GABV – Global Alliance for Banking on 
Values) in Triodos banka, Nizozemska  
http://www.youtube.com/watch?v=QIfmspQe0r0 

 
Multinacionalka Canon, ekokomune, trajnostna podjetja (primer: Interface, ZDA), 
Od zibke do zibke (C2C - Cradle to cradle), gospodarstvo v dinamičnem ravnovesju 
(SSE - Steady State Economy), islamsko bančništvo, … 

 
!!! Mlekarna CELEIA! ……………..  
 

RAZLAGA: Integralna ekonomija (dr. Ronnie Lessem in dr. Alexander 
Schieffer)  -  štirje svetovi in središče: 

 Središče: sfera ali kraljestvo vere in humanosti (moralni izvor    

     ekonomije), 

 Jug: sfera narave in skupnosti (samo-zadostna ekonomija), 

 Vzhod: sfera kulture in duhovnosti (razvojna ekonomija),  

 Sever: sfera znanosti in tehnologije (socialna ekonomija),  

 Zahod: sfera financ in podjetništva (»živa ekonomija«). 

http://www.youtube.com/watch?v=QIfmspQe0r0


 







MORALNO JEDRO 
 Načelno sprejemanje vrednot 

trajnostnega razvoja, visoka 
ozaveščenost prebivalcev o podnebnih 
spremembah in  stopnja motivacije za 

ukrepanje v skupno dobro.  
Slovenija je leta 2050 družba z razvitim 

sistemom vrednot ter celovito 
ozaveščenimi posamezniki in 

organizacijami. 

INTEGRALNI ZNAČAJ  

NIZKOOGLJIČNE 

STRATEGIJE 
Prednosti  -  Priložnosti 

  Vizija  

  Obstaja vrsta sektorjev 
in tehnologij, ki so že ali 
pa bi se še lahko vključili 
v zeleno rast. 
»Ozelenitev«  
vseh sektorjev.  
 
Slovenija je  
leta 2050  
privlačna za investicije in 
življenje in vodilni 
razvijalec izbranih 
nizkoogljičnih   
tehnologij.  

FINANCE in 
PODJETNIŠTVO 

Gradimo na drago- 
ceni kulturni (in 
naravni) dediščini  
in bogati raznoliko- sti 
kulturnih vplivov - 
povezane zdrav.-
zdraviliška, 
rekreativna in        
           gostinsko-   
           turistična  
           dejavnost.  
Krepitev civilne družbe 
z močnim socialnim 
kapitalom.  
Vključenost v 
mednarodne napore 
za trajnostni razvoj.   
 

KULTURA in 
DUHOVNOST 

NARAVA in 
SKUPNOST 

Visoka stopnja izobraženosti prebivalstva – visok 
intelektualni kapital; inovacije in investicije v 
trajnostne tehnološke in netehnološke rešitve.  

ZNANOST in 
TEHNOLOGIJA 

Ohranjena narava, vključno s količino in kakovostjo vode, sonaravnimi gozdovi ter 
biotsko pestrostjo, zagotavlja ekosistemske storitve, prilagajanje podnebnim 
spremembam preko naravnih procesov in sonaravnega upravljanja.          Slovenija 
je leta 2050 družba blaginje in dežela enakih možnosti z visoko stopnjo socialne 
kohezivnosti. 



SOLČAVSKO – HARMONIJA TREH DOLIN 
 

 GOSPODARSKA RAST: ZAGOTAVLJA DRUŽBENO, 
KULTURNO IN OKOLJSKO TRAJNOST:  

 

• proces načrtovanja lokalnega in regionalnega 
razvoja (TRAJNOSTNI TURIZEM!)  
 

• vključitev v nacionalne, mednarodne in EU 
programe 
 

• graditi na podlagi in s povezovanjem kulturne in 
naravne dediščine  

 



SOLČAVSKO – HARMONIJA TREH DOLIN 

Spodbujanje 

 proizvodnih verig: 
 

• LES – od drevesa do pohištva 
(Solčavski gorski les) 

 

• VOLNA – od ovce do obleke 
(Jezersko-solčavska ovca) 

 

• KULINARIKA – iz narave na 
krožnik  

 

• SOLČAVSKI MARMOR – od 
kamna do vaze 

  

 Dobro in participatorno načrtovanje ukrepov na 

lokalni ravni omogoča integracijo  več 

sektorskih ciljev in daje multifunkcionalne  

rezultate (sinergije, večnamenskost).  

 - 

 

 

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2004/11_26241.JPG


Green Economy Initiative, UNEP, 2008 

ZG - ZELENO  
GOSPODARSTVO   

 

Preobrat v ekonomskem mišljenju, stališča do TR  

 (družbeno-ekonomsko soglasje: 3xKAPITAL, spodbujanje trajnostne potrošnje, 

usvajanje zelenih znanj in spretnosti) 

 

Javna in zasebna vlaganja, ki: 

 zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov in onesnaževanje,  

 povečujejo energetsko in snovno učinkovitost  

 preprečujejo izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev 

 

 

 

 rast prihodka in zaposlenosti  

 izboljšana blaginja ljudi in družbena enakost 

zmanjšana okoljska tveganja in ekološke izgube 

 
Družba 

Gospod- 
arstvo            

Okolje 
          

  ZG 



 

2011 - 2012:  
Osnutek Strategije 
prehoda Slovenije 

v nizkoogljično 
družbo do leta 

2050 

 

Februar 2013:  
Slovenska 

industrijska 
politika 2014- 2020  

ZELENO  
GOSPODARSTVO,  

SNOVNO IN ENERGETSKO 
UČINKOVITA NIZKOOGLJIČNA 

DRUŽBA 
 

  

• SOCIALNO  
•PODJETNIŠTVO 
• DRUŽBENA  

ODGOVORNOST 
(vrednote) 

• VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE  
ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

… … … 

 

2012 - 2013:  
Strategija razvoja 

Slovenije  
2014 – 2020 

(v pripravi) 

 

Junij 2012:  
Strategija razvoja 

slovenskega 
turizma 

2012-2016 





MORALNO JEDRO   
 THE BREATH OF GAIA 
(MARKO POGAČNIK) 

  Slovensko evropsko stičišče 
  Faronika kot slovenska riba, ki  
    nosi ves svet na hrbtu 
  Pet elementov Zemljine duše 

Integralno zeleno  
gospodarstvo   

Slovenije : IGSE 
Trans4m, 2013 

ŽIVLJENJSKO 
GOSPODAR- 

STVO 
(ZG)  

 
 

JELOVICA , Slo/ 
INTERFACE, ZDA 
“Zeleno” je način 

poslovanja 

Finance  &  
Podjetja 

Na kulturi 
temelječe 

RAZVOJNO 
GOSPODAR- 

    STVO 
 

BC NAKLO, Slo /  
SARVODAYA, SL  

Trajnostni 
turizem 

Kultura & 
Duhovnost 

 

SOCIALNO GOSPODARSTVO znanja 
SKUPINA GORENJE, Slo/ MONDRAGON COOPS, Šp 

Socialna vključenost – socialna podjetja – družbena 
odgovornost – Inovacije, tehnologija in okolje 

 

V skupnost vpeta SAMOZADOSTNOST 
ŠENTRUPERT, Slovenija / CHINYIKA, Zimbabve  

Lokalna hrana, energija in skupnost 
 

Narava & 
kupnost 

Znanost & 
Tehnologija 



 VISION 

Nov razvojni model bo mogoče implementirati z uveljavitvijo  
bolj celostnega pristopa v razvojnem načrtovanju, ki  upošteva  

gospodarske, družbene, okoljske in kulturne razsežnosti  
– torej povezovanje ukrepov v integralne zelene lokalne, regionalne  

in nacionalne razvojne modele,  
s poudarjeno prehransko (zlasti z ekološko pridelano hrano)  

in energetsko samooskrbo,  
vzpostavljene na avtentični slovenski kulturi  

in njenih temeljnih vrednotah  
ter z vključevanjem naravne dediščine.  

Zato je med drugim potrebno vzpostaviti nove, trajnostne  
in dolgoročne modele družbeno-ekonomskega delovanja,  

ki presegajo klasično pojmovanje trga dela in socialne zaščite –  
kot so novi načini (prido)bivanja),  

ter vzpostavitev mreže znanja,  ki spodbuja posameznika,  
podjetje – organizacijo – lokalno skupnost in družbeni razvoj.  

 

Slovenija ima izjemne danosti in priložnost za razvoj novega, vključujočega in 
polnovrednega razvojnega modela, ki ne bo temeljil le na ekonomiji rasti, ampak 

bo enakovredno upošteval trajnostno in družbeno dimenzijo razvoja (torej 
Slovenija kot pilotna država integralne zelene ekonomije). 

 
 

Slovenia as an integral green model. 



KLJUČNI CILJI IN UKREPI ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 

 Zmanjšanje brezposelnosti za 50 %. 
 Povečanje energetske in prehranske samooskrbe (npr. na 75 % vseh 

prebivalcev) iz obnovljivih virov in s predvsem ekološko pridelano hrano.  
 Za 10x povečati število lokalnih skupnosti z zelenim razvojnim modelom 

(kot je Občina Šentrupert). 
 Podeseteriti število zelenih družbeno odgovornih podjetij (kot je Skupina 

Jelovica). 
 Oblikovanje in vzpostavitev programov za (pre)bivanje – npr. za 

zagotovitev brezposelnim, zlasti mladim, možnost preživetja z lastnim 
delom na način, da sonaravno izkoristijo sedaj neizkoriščene trajnostne 
vire (kot je samooskrba z ekološko pridelano hrano z obdelavo 
neobdelane plodne zemlje).  

 Razvoj »Integralne univerze« (mreža znanja, ki spodbuja posameznika, 
podjetje in družbeni razvoj): povezovanje in nadgradnja obstoječih 
programov (formalnih in neformalnih, stalnih in kratkoročnih) za 
integralno (to je tudi družbeno odgovorno) zeleno podjetništvo, za 
okoljsko učinkovitost znotraj državne in javne uprave, za trajnostni, v 
kulturo vpet turizem in lokalni/regionalni razvoj.  

 …… 
 
 



NADALJEVANJE: Primeri integralnIH MODELOV IN prakse  
  v Sloveniji: podjetja, skupnosti, civilna družba ……… 
  izhajajoči iz slovenske kulture: Pedro Opeka, Marko Pogačnik …  
  

 in nacionalni projekt  
                             Integralna zelena Slovenija  
                                                             kot realna možnost !  
 

 V SLOVENIJI DANES: 
  so že uveljavljeni koncepti, skladni s teorijo 

integralne ekonomije oz. pristopom integralnih 
svetov (ZG, SocP, DOP) 

 imamo znanje in izkušnje za integralno 
razvojno načrtovanje (strategija NOD, SIP, 
Izhodišča SRS) in 

 

Hvala za pozornost ! 
 Dr. Darja Piciga  

www.dpiciga.com 

 za vključitev integralnega pristopa v vzgojo in izobraževanje,  

 sodelujemo z avtorjema integralne ekonomije. 
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