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Integralna zelena Slovenija

Možnosti za  implementacijo modela integralne ekonomije v povezavi z zelenim

gospodarstvom, socialnim podjetništvom in družbeno odgovornostjo v Sloveniji

Prof. Ronnie Lessem, soavtor integralne ekonomije, v Sloveniji

21. – 24. maj 2013

V načrtih za razvoj Slovenije v naslednjih sedmih letih, do leta 2020, se okolje obravnava kot
razvojno priložnost za novo razvojno paradigmo, ki išče sinergije med cilji na gospodarskem,
družbenem in okoljskem področju. Tako se v predlogih za novo Strategijo razvoja Slovenije
poudarja, da bo družbeno in okoljsko odgovoren razvoj z večjo učinkovitostjo prispeval k večji
konkurenčnosti. Gospodarsko rast bo temeljila na znanju in ustvarjanju višje dodane vrednosti in
ugotovljenih priložnosti za - in ne pretežno na povečevanjuprehod v zeleno gospodarstvo
intenzivnosti dela ter neučinkoviti rabi naravnih virov, kar je bila izkušnja iz obdobja trenutno
veljavne strategije. Zeleno gospodarstvo lahko na kratko opredelimo kot gospodarstvo, ki je
nizkoogljično, učinkovito uporablja vire in je družbeno vključujoče.

Prehod v zeleno gospodarstvo z odgovornim odnosom do okolja, poudarjenimi etičnimi temelji
in povečevanjem socialnega kapitala ob hkratnem gospodarskem razvoju podpirajo tudi drugi
koncepti, podprti s politikami EU in vključeni v nacionalne razvojne dokumente, kot sta socialno
podjetništvo družbena odgovornostin podjetij. Zato je modro, da se pri nadaljnjem
načrtovanju razvoja Slovenije v obdobju 2014-2020 v skladu z načeli trajnostnega razvoja
zgledujemo po svetovno priznanih modelih zelenega gospodarstva, socialnega podjetništva in
družbene odgovornosti ter uporabimo ekonomsko teorijo, ki na različnih ravneh povezuje
navedene koncepte. Integralna ekonomija avtorjev prof. Ronnieja Lessema in dr. Alexandra
Schiefferja predstavlja tak holističen model, ki gradi na številnih praktičnih in v globaliziranem
svetu uspešnih trajnostnih modelih gospodarstva, je povezovalna v smislu transdisciplinarnosti
in transkulturnosti ter spodbuja k sodelovanju in gradnji vključujoče skupnosti.

V kolikor se bo pokazalo kot realno izvedljivo, pa bo možno integralni pristop uporabiti že pri
oblikovanju izhoda iz sedanje finančno-gospodarske krize v tem in prihodnjem letu. Zaradi te
možnosti smo se odločili program obiska izpeljati že sedaj, kljub izredno kratkim rokom.

S ciljem, preučiti možnosti za implementacijo modela integralne ekonomije v povezavi z
zelenim gospodarstvom, socialnim podjetništvom in družbeno odgovornostjo v Sloveniji, bo
v okviru obiska prof. Ronnieja Lessema v času od 21. do 24. maja 2013 organiziranih več
strokovnih dogodkov (program v nadaljevanju).

Vsi dogodki in predstavitve bodo potekali v angleškem jeziku.

Udeležba je brezplačna.

Prosimo, da se za udeležbo na posameznih dogodkih prijavite na tej najkasneje dopovezavi
enega dne pred dogodkom. Prijavljanje na posamezne dogodke bo možno do zapolnitve
razpoložljivih prostih mest.

Vljudno vabljeni!

https://docs.google.com/forms/d/1FavW1i35r0vHzatI7ap_HXkvdQ-6F_Rc0WFh3ulMPhU/viewform?pli=1
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Prof. Ronnie Lessem, soavtor integralne ekonomije, v Sloveniji

Okvirni program obiska: 21. – 24. maj 2013

Vsi dogodki bodo v angleškem jeziku, brez prevoda. Podrobnejši program bo
posredovan prijavljenim na dogodke in objavljen na spletnih straneh organizatorjev.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Prosimo, da se za udeležbo na posameznih dogodkih prijavite na tej najkasneje do enega dne pred dogodkom. Prijavljanjepovezavi
na posamezne dogodke bo možno do zapolnitve razpoložljivih prostih mest.

torek, 21.5.
08.30-12.00

UVODNI POSVET: INTEGRALNA EKONOMIJA V SVETU – TUDI PRI
NAS?
LOKACIJA: Velika sejna dvorana, Gregorčičeva 27, Ljubljana

• Prof. Ronnie Lessem: predstavitev teorije in odličnih primerov
integralne ekonomije (Mondragon, SEKEM, trajnostno
bančništvo, trajnostna podjetja, …)

• Dokumenti in predlogi dokumentov razvojnega načrtovanja

Republike Slovenije z integralnimi elementi (dr. Darja Piciga,

deležniki in odločevalci)

• Predstavitev izbranih primerov dobre prakse iz Slovenije

sreda, 22.5.
16.00 – 19.30

Z ZELENIM GOSPODARSTVOM IN SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM DO

DELOVNIH MEST ZA MLADE (Slovenski forum socialnega podjetništva,

Socialni inkubator in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija)

LOKACIJA: Hostel Celica, Ljubljana , Metelkova 8

četrtek, 23.5.
10.00 – 12.00

MARIBOR KOT INTEGRALNO ZELENO MESTO (Župan Mestne občine

Maribor, Univerza v Mariboru - Rektorat in RAZ:UM, IRDO - Inštitut za razvoj

družbene odgovornosti)

LOKACIJA: Rektorat Univerze v Mariboru, Maribor, Slomškov trg 15

četrtek, 23.5.
14.00 – 17.00

ZAKLJUČNI POSVET: INTEGRALNA ZELENA SLOVENIJA - KAKO

NAPREJ?

LOKACIJA: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana,

Masarykova 16

Prof. Ronnie Lessem: Slovenija kot model integralnega gospodarstva in

družbe – priporočila

Prof. Ronnie Lessem: Predlogi za nadaljnji razvoj primerov integralne

prakse v Sloveniji

Razprava in zaključki

petek, 24.5.
09.00 – 12.00

EKOLOŠKO KMETIJSTVO in LOKALNA SAMOOSKRBA Z INTEGRALNE

PESRPEKTIVE

LOKACIJA: Biotehniški center Naklo, Naklo, Strahinj 99
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