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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 originalni 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 je posebna 

pozornost posvečena 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 se 

je pričel v letu 2011 z uporabo konceptualnega okvira Integralnih svetov in integralne 

ekonomije avtorjev Ronnieja Lessema in Alexandra Schiefferja. Ta okvir je bil v knjigi Integral 

Green Slovenia (Piciga, Schieffer in Lessem, 2016) uporabljen 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 so z 

integralnim pristopom razložene in povezane 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 je bil osnovni 

model nadgrajen 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.  

 

Ključne besede: Integralna zelena Evropa, Integralna zelena Slovenija, pametna integracija, 

trajnostni razvoj, trajnostni prehodi 
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The overarching vision of an Integral Green Europe - a quality life for all while taking into 

account planetary boundaries - is being operationalized as a significant reduction in Ecological 

Footprint, to correspond to the level of Earth’s biocapacity, and a modest increase in Human 

Development Index. This vision is being realized through the smart integration of many of the 

European Union's strategies, programs and actions that are already being implemented, both 

within the framework of the European Green Agreement and other development priorities that 

can be linked to all four "Integral Worlds". Papers in the section "The integral green path to a 

sustainable Europe", which represents the original Slovenian contribution to the Conference on 

the Future of Europe, show and explain the integral green vision and the path to its 

implementation with development designs, innovations and practical examples from Slovenia. 

Special attention is devoted to so-called Southern and Eastern world, which are less or not 

involved in sustainable transitions to a low-carbon, circular and bio-economy. Coexistence and 

co-creation in the community, preserved natural environment with healthy ecosystems, revived 

cultural heritage as a source of wisdom and inspiration for development, and exchanges with 

other cultures are often overlooked factors of sustainable development. 

 

The development of the Integral Green Slovenia model as an integrated approach to sustainable 

development began in 2011 with the use of the conceptual framework of Integral Worlds and 

Integral Economy by Ronnie Lessem and Alexander Schieffer. This framework was used in the 

book Integral Green Slovenia (Piciga, Schieffer and Lessem, 2016) to explain the successful 

development of several local communities, social initiatives, educational organizations, high-

tech and innovative companies and many other good practices and models, including from of 

the past. Inspirational stories and forms of sustainable action are explained with the integral 

approach and connected into a holistic model that shows the way to a sustainable future for the 

whole of Slovenia, as well as for other countries and communities. As in practical cases, values 

are at the heart of the whole model of Integral Green Slovenia (moral economic core, values of 

sustainability and social responsibility at the national level), and we promote all four approaches 

to integrated economics. In the last four years, the basic model has been upgraded by 

systematically addressing the potentials and defining the vision, which are placed in the 

framework of European processes, strategic and program orientations and findings on 

sustainable transitions - we smartly connect and integrate them. This path will be outlined in 

the introductory article of the section, and in the following articles some of the co-creators of 

Integral Green Slovenia will present their recent reflections, achievements, new areas of 

activity. 

 

Keywords: Integral Green Europe, Integral Green Slovenia, smart integration, Sustainable 

Development, sustainable transitions 
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1 Uvod: Nujnost novega, integrativnega konceptualnega okvira in procesa za 

implementacijo Agende 2030 in evropskih politik za trajnostni razvoj 

 

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030), sprejeta na vrhu OZN septembra 2015 

(UN General Assembly, 2015), združuje prizadevanja za izkoreninjenje revščine in trajnostni 

razvoj in spodbuja k spremembi razvojne paradigme z uravnoteženim upoštevanjem vseh treh 

razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljske, gospodarske in družbene. Dokument začenja z 

opozorilom o izjemnih izzivih na področju trajnostnega razvoja: ogroženo je preživetje 

številnih družb in bioloških podpornih sistemov na Zemlji. Celostni pristop za soočanje s temi 

izzivi se odraža v tesnih medsebojnih povezavah in številnih prvinah, ki na načelni ravni 

povezujejo 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev (oz. podciljev) trajnostnega razvoja. Agendo 

2030 kot ambiciozen program za razreševanje globalni izzivov morajo močno podpreti enako 

ambiciozni in integralno zasnovani pristopi in programi za trajnostni razvoj na vseh ravneh, od 

lokalne do globalne. Poleg tega morajo učinkovito nasloviti problem prevladujoče ne-trajnostne 

ekonomske paradigme.  

 

Novejše poročilo GEO-6 (UNEP, 2020) v zvezi z Agendo 2030 za trajnostni razvoj zaključuje, 

da svet na splošno ni na poti, da bi dosegel mednarodno dogovorjene okoljske cilje do leta 2030. 

Projekcije kažejo, da je razvoj bodisi prepočasen za doseganje teh ciljev bodisi poteka celo v 

nasprotni smeri. Sedanji vzorci potrošnje, proizvodnje in neenakosti niso trajnostni, kar 

prispeva k drugim hudim okoljskim pritiskom. 

 

Ugotovitve o stanju in trendih na evropski ravni so primerljive z zaključki poročil UNEP-a. 

Tako Evropska agencija za okolje (EEA) v zadnjih treh poročilih z naslovom Evropsko okolje: 

Stanje in napovedi (SOER 2010, 2015 in 2020)i opozarja na kompleksnost izzivov in priporoča 

celosten, sistemski pristop, ki upošteva tudi soodvisnost z ekonomskimi in družbenimi procesi.  

 

Poročilo SOER 2020 v povezavi z Agendo 2030 obravnava tudi zapletene odnose med 

družbenimi in gospodarskimi cilji na eni ter okoljskimi cilji na drugi strani (EEA, 2019). Tako 

povzema rezultate švedskega okoljskega inštituta in drugih raziskovalcev, ki so razvili 

metodologijo za ocenjevanje interakcij med SDG-ji (cilji trajnostnega razvoja) v različnih 

kontekstih. Študije, ki jih citirajo, so med drugim pokazale, kje so kritični kompromisi in kje 

sinergije. Iz analiz na ravni EU izhaja, da obstajajo mnoge sinergije. Vendar odnosi med SDGs 

12 – 15, ki so ključni za varstvo okolja in podnebne ukrepe, in več drugimi cilji (zlasti SDGs 1 

in 7 – 11) potencialno vključujejo kompromise. Glavni razlog je v tem, da večji prihodek (SDG 

1), boljši dostop do energije (SDG 7), višja gospodarska rast (SDG 8) ter industrijske in 

infrastrukturne investicije (SDG 9) težijo k povečanju skupne porabe in črpanja naravnih virov. 

Zato je težje doseči učinkovito rabo naravnih virov (podcilj 12.2), boljše upravljanje s 

kemikalijami in odpadki (podcilj 12.4), blaženje podnebnih sprememb (podcilj 13.2) ter zaščito 

kopenskih ekosistemov in biološke raznolikosti (podcilja 15.1 in 15.5).  

 

Na splošnejši, bolj sintezni ravni so zgornji rezultati primerljivi zaključkom o problemu 

prevladujočega razvojnega modela, ko se hkrati s povečevanjem blaginje (predstavljena je z 

indeksom človekovega razvoja) povečuje tudi ekološki odtis, torej izraba naravnih virov in 

onesnaževanje okolja. Na ta globalni izziv opozarjajo tako Evropska agencija za okolje kot 

druge okoljske organizacije in strokovnjaki, med njimi Omrežje za globalni ekološki odtis 

(Global Footprint Network – GFN), ki  kazalnik ekološki odtis izračunava za okoli 200 držav 

sveta, tudi za Slovenijo. (ReNPVO20-30) 
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Ekološki odtisii (uporablja se tudi izraz okoljski odtis) je sintezni kazalnik okoljske razsežnosti 

razvoja, ki je izražen v standardizirani enoti svetovne biološko produktivne površine na 

prebivalca, tako imenovanih globalnih hektarjih (gha), ki pomeni rodovitne površine, potrebne 

za zadovoljitev človekovih potreb, med njimi potreb po hrani in za ponor ogljika.  

 

Prevladujoči netrajnostni razvojni model se lahko predstavi s kombinacijo dveh sinteznih 

kazalnikov: indeksa človekovega razvoja (HDI) in ekološkega odtisa (EF), značilno za 

posamezne države. Za smer razvoja, ki se v realnosti dogaja, je značilno, da višjo razvitost (višji 

HDI) spremlja višji ekološki odtis. Razvoj se torej dogaja brez upoštevanja okoljskih zmožnosti 

planeta. Trajnostna razvojna pot razvitih držav z najvišjim ekološkim odtisom (med njimi 

večina držav članic EU, tudi Slovenija) je lahko le pospešeno zniževanje ekološkega odtisa v 

smeri ekosistemske zmogljivosti (biokapacitete Zemlje) ob hkratnem zmernem povečevanju 

blaginje oz. njenem ohranjanju. 

 
Cilj zmanjšanja ekološkega odtisa za 20 % do leta 2030 je vključen v uradni veljavni dokument 

trajnostnega razvoja, to je Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SVRK, 2017), ki predstavlja odziv 

Slovenije na Agendo 2030, in v nacionalni program varstva okolja do 2030 (ReNPVO20-30).    
 
2 »Dobro življenje« v prihodnosti: nujen je ekosistemski pristop 

 
EEA v svojih poročilih v zadnjem desetletju tudi opozarja, da je za uresničevanje evropske 

okoljske vizije (»Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta«; 7. EAP) nujna 

sistemska sprememba razvojnega modela, in sicer umestitev temeljnih družbenih sistemov v 

meje ekosistemov (EEA, 2019, zlasti poglavja 15–18). Torej da v temeljih spremenimo sisteme, 

ki zadovoljujejo potrebe družbe, skupaj z globokimi spremembami v prevladujočih strukturah, 

praksah, tehnologijah, politikah, življenjskih stilih, mišljenju. Potrebni so trajnostni prehodi 

naših sistemov proizvodnje in potrošnje – predvsem sistemov, povezanih z energijo, 

mobilnostjo, hrano, bivanjem, ki so globinski vzrok okoljskih in podnebnih pritiskov. Prihodnji 

okoljski izzivi so kompleksni, sistemski in globalizirani. Sprememba smeri je nujna, če se 

hočemo spoprijeti z izzivi, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, zaustaviti degradacijo in 

zagotoviti blaginjo v prihodnje.  

 

Trajnostni prehodi vključujejo prehode v nizkoogljično, krožno ter bio- in modro gospodarstvo, 

za katere je EU že sprejela vrsto dokumentov, ki jih še nadgrajuje (strategije, programe, načrte, 

predpise … vključno z zagotovitvijo finančnih sredstev za njihovo izvajanje). Zahtevajo 

sistemske inovacije – celostne inovacije sistemov, ki vključujejo tako tehnološke kot socialne 

inovacije in tudi paradigmatski premik v razvoju znanja in upravljanja, v inovacijah in vizijah. 

Sistemske rešitve torej ne vključujejo samo inovacij v tehnologijah in proizvodnih procesih, 

temveč tudi spremembe v vzorcih potrošnje in načinih življenja.  

 

SOER 2020 napoveduje, da Evropa še vedno lahko doseže cilje za nizkoogljično in trajnostno 

naravnano družbo, torej cilje do leta 2030 in vizijo za 2050.  Za doseganje trajnostnih prehodov 

bo potrebno novo in raznoliko znanje, ki bo temeljilo na večjem številu disciplin, potrebne bodo 

tudi drugačne spretnosti. Proces gradnje več konceptualnega znanja in znanja o delovanju 

vključuje dodaten poudarek na razumevanju sistemov, ki so ključni dejavniki obremenjevanja 

okolja, poti do trajnosti, obetavnih pobud in ovir za spremembe. 

 

SOER 2020 prinaša sintezo znanja za trajnostno prihodnost, ki je nastala s sodelovanjem 

strokovnih organizacij, kot so okoljske agencije in akademske skupnosti, ter drugih deležnikov 
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v Evropi. To znanje podpira doseganje ciljev na ključnih področjih Evropskega zelenega 

dogovora (EK, 2019). Zeleni dogovor predstavlja okvir za EU, kako pristopiti k rasti, katere 

cilj je preobraziti EU v sodobno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire in bo 

konkurenčno, ki v letu 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov (TGP), v katerem 

bo rast ločena od rabe virov in v katerem nihče ne bo prezrt. Ta dokument, ki ga je komisija 

objavila decembra 2019 (nekaj dni za objavo SOER 2020) je časovni načrt za vzpostavitev 

trajnostnega gospodarstva EU, pa tudi za integracijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja 

v temeljne razvojne dokumente in procese unije. K ciljem trajnostnega razvoja ter okrevanju in 

obnovi po pandemiji COVID-19 lahko prispevajo tudi druge usmeritve Evropske komisije, to 

so Gospodarstvo za ljudi, Evropa, pripravljena na digitalno dobo, Zaščita našega evropskega 

načina življenja, Močnejša Evropa v svetu, Nova spodbuda za evropsko demokracijo iii. K 

vzpostavljanju sinergij in operacionalizaciji ter razvojnih usmeritev bi prav gotovo prispeval 

transdisciplinaren in čezsektorski konceptualen okvir, ki spodbuja procese preobrazbe.  

 

3 Konceptualni okvir Integralnih svetov in model Integralne zelene Slovenije® 

 

Pristop Integralni svetovi (Schieffer & Lessem, 2014), ki ga je v zadnjih dvajsetih letih razvil 

Center za integralni razvoj Trans4m (Ženeva, Švica, in Hotonnes, Francija), predstavlja tak 

konceptualni okvir in proces. Integralni razvoj pomeni sočasno in celostno vključevanje narave 

in skupnosti (jug), kulture in ozaveščenosti /duhovnosti (vzhod), znanosti in tehnologije (sever) 

ter gospodarstva in podjetništva (zahod). Te štiri razsežnosti tvorijo integralno, sistemsko 

celoto, s tem da jih povezuje notranje jedro, v katerem sproži vzgib za preobrazbo ali razvoj. 

Pogosto gre za moralno jedro, to je najgloblji vrednotni temelj, ki ga neka družba šteje kot 

bistvenega za svoj obstoj. Pretekle raziskave in sedanje akcijsko raziskovanje z uporabo 

pristopa integralnih svetov kažejo, da je taka celostna in dinamična vključenost vitalna za 

dolgoročno odpornost in trajnostnost naših socialnih sistemov.  

 

Center Trans4m je integralni pristop med drugim razdelal na področju ekonomije (integralna 

ekonomija) ter tako ponudil teoretske in praktične alternative prevladujoči netrajnostni 

ekonomski paradigmi (Lessem & Schieffer, 2010). Integralna ekonomija gradi na alternativnih 

ekonomskih teorijah in modelih, ki že vrsto let uspešno delujejo v praksi, in jih povezuje – med 

njimi Mondragon v Španiji, Grameen v Bangladešu, SEKEM v Egiptu, Sarvodaya na Šrilanki, 

Interface v ZDA. Na štiri »svetove« se vežejo štirje pristopi integralne ekonomije:  

samozadostno gospodarstvo, temelječe na naravi in skupnosti (»jug«), razvojno gospodarstvo, 

temelječe na kulturi in ozaveščenosti ali duhovnosti (»vzhod«), socialno gospodarstvo, 

temelječe na znanosti in tehnologiji (»sever«), »živo gospodarstvo«, temelječe na financah in 

podjetništvu (»zahod«).  

 

Konceptualni okvir Integralnih svetov  ima 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.  

 

Sekcijo »Integralna zelena pot k trajnostni Evropi«, ki predstavlja izvirni slovenski prispevek 

h Konferenci o prihodnosti Evrope, gradimo  na konceptualnem okviru Integralnih svetov, ki 

je namenjen celostnemu in transformativnemu razreševanju perečih izzivov današnjega časa, 
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ter na modelu Integralne zelene Slovenije® kot primeru integralnega pristopa k trajnostnemu 

razvoju v kontekstu Evropske unije in njenih politik. 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.  

 

Center Trans4m in Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo sta konceptualni okvir 

Integralnih svetov uporabila pri edinstvenem procesu soustvarjanja znotraj inovacijskega 

ekosistema Evropske unije in ta večdimenzionalni in večplastni proces predstavila v knjigi z 

naslovom Integral Green Slovenia (Piciga, Schieffer in Lessem, 2016). Poleg treh urednikov je 

h knjigi prispevalo še 42 slovenskih avtorjev. Z integralno perspektivo smo razložili dotedanji 

uspešen razvoj več lokalnih skupnosti (na primer Solčavsko), družbenih pobud, organizacij 

vzgoje in izobraževanja (kot sta Biotehniški center Naklo in Vrtec Otona Župančiča Slovenska 

Bistrica), visokotehnoloških in inovativnih podjetij (med njimi Domel in Pipistrel) ter številnih 

drugih dobrih praks in modelov, tudi iz preteklosti. Podrobnejše študije primerov pokažejo, 

kako vsak po svoje na originalen način prepletajo elemente narave in skupnosti, kulture in 

ozaveščenosti, znanosti in tehnologije ter financ in ekonomije – ki jih povezujejo in navdihujejo 

vrednote, moralno jedro v središču. Ob tem pa so vpeti v evropske procese in gradijo na 

slovenski kulturni dediščini.  

 

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.  

 

Med drugim je bil v knjigi Integral Green Slovenia predlagan nov koncept "pametne integracije 

politik Evropske unije za trajnostni razvoj", to je politik, ki so v veliki meri vgrajene v Evropski 

zeleni dogovor in tudi v druge prioritete EU. Koncept pametne integracije: 

- 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. 

 

4 S pametno integracijo politik za trajnostni razvoj do Integralne zelene Evrope 

 

Po letu 2016 smo model Integralne zelene Slovenije® še dopolnjevaliiv. V zadnjih petih 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.  
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Na sliki 1 razvrščeni potenciali nam lahko omogočijo uresničitev integralne zelene vizije za 

Evropo, kot je predstavljena na sliki 2. Potenciale smo prikazali za Integralno zeleno 

Slovenijo®, za Evropo bi lahko oblikovali podoben model potencialov. V veliki meri se 

navezujejo na politike EU za trajnostni razvoj (del smo jih obravnavali ali omenili v knjigi 

Integral Green Slovenia), zato smo pametno integracijo postavili v središče. Črpamo iz 

strateškega in programskega okvira EU, s tem da še posebej poudarjamo paradigmo trajnostnih 

prehodov (po EEA).   

 

Slika 1: Potenciali za Integralno zeleno Slovenijo® 

 
 

Vir: Piciga et al., 2021   

Razlaga kratic: DOP – družbena odgovornost podjetij; TEK – trajnostni energetski krog; OVE 

– obnovljivi viri energije; URE – učinkovita raba energije; DOLB – daljinsko ogrevanje na 

lesno biomaso; TR – trajnostni razvoj; VITR – vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.  

Posamezni elementi (potenciali, politike, ukrepi) so pojasnjeni v okviru drugih prispevkov 

sekcije »Integralna zelena pot k trajnostni Evropi« ter v dokumentih Evropskega zelenega 

dogovora, v ReNPVO20-30 in SRS 2030.  

 

Integralni model na Sliki 1 opozarja na izjemne potenciale, ki jih imamo v Sloveniji in Evropski 

uniji za celosten in uravnotežen trajnostni razvoj. Razvoj je skladen s konceptualnim okvirom 

Integralnih svetov in integralne ekonomije: od zgodovinskih, naravnih in kulturnih danosti do 

dobrih praks, znanja in strateško-programskih podlag za delovanje. Integralni pristop nam 

omogoča njihovo sistematično povezovanje in s tem uresničevanje ambicioznih ciljev 

trajnostnega razvoja, za prehod v zeleno gospodarstvo, ohranjanje naravnega bogastva, 
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zagotavljanje blaginje za vse. Vendar bodo ti cilji in usmeritve za prehod v zeleno gospodarstvo 

in ohranjanje naravnega bogastva ostali le na papirju, če bo prevladal ozki interes gospodarske 

rasti ne glede na posledice za okolje in za zdravje ljudi, na kar opozarja tudi uvodoma 

predstavljeno poročilo SOER 2020.  

 

Kot je prikazano na sliki 2, se krovna vizija Integralne zelene Evrope – kakovostno življenje za 

vse ob upoštevanju omejitev našega planeta – 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« (slika 1). 

Ambiciozni cilji so v modelu na sliki 2 predlagani za vse štiri sfere teoretičnega modela 

Integralnih svetov.  

 

Slika 2: Vizija Integralne zelene Evrope 

 
Vir: Piciga et al., 2021   

 

Za večino elementov zgornje vizije že imamo zastavljene strategije, programe oz. akcijske 

načrte, veliko finančnih sredstev je že zagotovljenih. Nekateri dokumenti pa so še v fazi 

priprave. Cilj zmanjšanje ekološkega odtisa za 20 % do leta 2030 je vključen v slovenski 

dokument trajnostnega razvoja, to je Strategijo razvoja Slovenije 2030 (SRS 2030), v evropske 

dokumente se bolj vključujejo zahteve po upoštevanju planetarnih omejitev. Praviloma se 

izpostavlja nujnost uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja. V model 

Integralne zelene Evrope pa enakovredno vključujemo kulturno razsežnost, poseben pomen 

dajemo tudi skupnosti.  
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5 Zaključki  

 

Prispevki v sekciji »Integralna zelena pot k trajnostni Evropi«, ki predstavlja originalni 

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. Iz vseh prispevkov, skupaj s pričujočim uvodnim, izhaja zaključek o 

konceptualni moči paradigme integralnih svetov za soočanje z globalnimi izzivi in o bogastvu 

neuporabljenih ali skromno izkoriščenih potencialov Slovenije in Evropske unije za integralno 

zeleno prenovo.   

 

Z ukoreninjenjem trajnostnega razvoja v naravi in skupnosti ter vključujoč kulturo posamezne 

družbe kot ključni, a pogosto zanemarjeni sestavni del celostnega pristopa k razvoju, bodo 

evropske države in celotna skupnost nedvomno uspešnejše pri doseganju ciljev trajnostnega 

razvoja. Integralna zelena Evropa je avtentično zgrajena na evropski kulturi, istočasno pa 

prepoznava prispevke sosednjih in drugih kultur. Nujen sestavni del poti do Integralne zelene 

Evrope je pametna integracija z učinkovitim izvajanjem politik EU, ki temeljijo na načelih 

trajnostnega razvoja – tako nizkoogljično, krožno in bio-gospodarstvo kot številne druge, 

opredeljene v prioritetah aktualne Evropske komisije.  
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