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Povzetek:  
 
Krovna vizija Integralne zelene Evrope – kakovostno življenje za vse ob upoštevanju omejitev 
našega planeta – se operacionalizira v cilju zmanjšanja ekološkega odtisa do ekosistemske 
zmogljivosti Evrope, ob nekoliko povečanem indeksu človekovega razvoja. Ta vizija se uresničuje 
s pametno integracijo številnih strategij, programov in ukrepov Evropske unije, ki se že izvajajo, 
tako v okviru Evropskega zelenega dogovora kot drugih razvojnih prioritet, ki jih je možno 
povezati z vsemi štirimi »Integralnimi svetovi«. Prispevki v sekciji »Integralna zelena pot k 
trajnostni Evropi«, ki predstavlja izvirni  slovenski prispevek h Konferenci o prihodnosti Evrope, 
prikazujejo in razlagajo integralno zeleno vizijo in pot za njeno udejanjanje z razvojnimi snovanji, 
inovacijami in praktičnimi primeri iz Slovenije. Pri tem smo posebno pozornost posvetili t. i. 
južnemu in vzhodnemu svetu, ki sta pri trajnostnih prehodih v nizkoogljično, krožno in bio-
gospodarstvo vključena v manjši meri ali sploh ne. Sobivanje in soustvarjanje v skupnosti, 
ohranjeno naravno okolje z zdravimi ekosistemi, oživljena kulturna dediščina kot vir modrosti in 
navdiha za razvoj, izmenjave z drugimi kulturami so pogosto prezrti dejavniki trajnostnega 
razvoja.  
 
Razvoj modela Integralne zelene Slovenije kot celostnega pristopa k trajnostnemu razvoju smo 
pričeli v letu 2011 z uporabo konceptualnega okvira Integralnih svetov in integralne ekonomije 
avtorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja. Ta okvir smo v knjigi Integral Green 
Slovenia (Piciga, Schieffer in Lessem, 2016) uporabili pri razlagi dotedanjega uspešnega razvoja 
več lokalnih skupnosti, družbenih pobud, organizacij vzgoje in izobraževanja, visokotehnoloških 
in inovativnih podjetij ter številnih drugih dobrih praks in modelov, tudi iz preteklosti. 
Navdihujoče zgodbe in oblike trajnostnega delovanja smo z integralnim pristopom razložili in 
povezali v celosten model, ki pokaže pot do trajnostne prihodnosti za vso Slovenijo, pa tudi za 
druge dežele in skupnosti. Tako kot pri praktičnih primerih so tudi pri celotnem modelu Integralne 
zelene Slovenije v središču vrednote (moralno ekonomsko jedro, na nacionalni ravni vrednote 
trajnostnosti in družbene odgovornosti), spodbujamo pa vse štiri pristope integralne ekonomije. V 
zadnjih štirih letih smo osnovni model nadgradili s sistematično obravnavo potencialov in 
opredelitvijo vizije, ki sta umeščena v okvir evropskih procesov, strateških in programskih 
usmeritev ter spoznanj o trajnostnih prehodih – le-te pametno povezujemo, integriramo. Ta pot bo 
orisana v uvodnem prispevku sekcije, v naslednjih prispevkih pa bodo nekateri od soustvarjalcev 
Integralne zelene Slovenije prikazali svoje novejše razmisleke, dosežke, nova področja delovanja.  
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