
 
       

 

 

 

 

VABILO NA OKROGLO MIZO 

Povezovanje potencialov za prehod  

v zeleno gospodarstvo 
 
 

Pomurski sejem, Gornja Radgona (dvorana 1) 

 

Organizator okrogle mize je Ministrstvo za okolje in prostor 

 
Program  

 

Četrtek, 26. marec 2015 

 
 

   

 

 11.30 - 13.00 Okrogla miza: Povezovanje potencialov za prehod v zeleno gospodarstvo  

 

V razmerah trajajoče krize finančnega in gospodarskega sistema ter ob naraščajočem 

pomanjkanju naravnih virov pridobiva na pomenu ekonomska paradigma ozelenjevanja 

gospodarstva. Globalni trg okoljskih tehnologij beleži eno najvišjih stopenj rasti, tudi v obdobju 

finančne in gospodarske krize. Okoljski izzivi prinašajo tudi slovenskemu gospodarstvu številne 

poslovne priložnosti, če jih bo le znalo izkoristiti, dolgoročno pa zeleno gospodarstvo predstavlja 

edino realno alternativo dosedanjemu netrajnostnemu modelu razvoja. Slovenija je šesta med 

članicami EU po deležu, ki ga okoljsko gospodarstvo prispeva k celotnemu izvozu države, 

podjetja, ki izvažajo t.i. zelene izdelke, ustvarijo odstotek slovenskega BDP. V okviru novega 

programskega obdobja so zagotovljena znatna sredstva za podporo prehodu v nizkoogljično 

družbo in gospodarno ravnanje z viri, uvajajo pa se tudi drugi ukrepi za spodbudno in trajnostno 

naravnano poslovno okolje. Ključno vprašanje je torej, kako povezati potenciale (od človeških 

do naravnih in tehnoloških) in kako pametno načrtovati in izvajati projekte, da bomo preko 

sinergij, z lastnim znanjem in inovativnostjo zagotovili največji možen učinek teh sredstev: da 

bomo uveljavili tiste rešitve, ki bodo zagotavljala kakovostna delovna mesta danes in tudi čez 

eno ali dve desetletji - in to na okolju prijazen način. 

 

Sodelujoči na okrogli mizi:   

1. Mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor - 

moderatorka 



 
       

 

 

2. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – 

moderator  

3. Dr. Aleksander Jevšek, predsednik Skupnosti občin Slovenije 

4. Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza 

5. Dr. Darja Piciga, Ministrstvo za okolje in prostor 

6. Erika Oblak, Ekologi brez meja 

Vabljeni tudi: 

 SVRK, SURS, GZS, MDDSZ, MIZŠ, UM, srednje, višje in visoke šole, Razvojna zadruga Etri, 

Institut Jožef Stefan, Plan B za Slovenijo, Zelena Slovenija, Mreža Global Compact 

Slovenija, Zveza ekoloških gibanj Slovenije 

 Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja – 2. redna seja 
 

 
 

 13.00 – 13.30 Predstavitev primerov dobre prakse integralnega zelenega gospodarstva  

 

DAMAHAUS - BAUTA, Cerklje na Gorenjskem 

DOMEL, Železniki 

TDO UM - Trajnostna in družbeno odgovorna Univerza v Mariboru 

 

 


