Ljubljana, 2. 10. 2017

Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice

Dobre prakse krožnega gospodarstva v Primorski regiji in povezovanje z
ostalimi akterji v Sloveniji
Spoštovani,
kako se slovenska podjetja in lokalne skupnosti lahko kar najbolj učinkovito vključijo v prehod
Slovenije v zeleno gospodarstvo, ki smo si ga zadali kot strateški cilj? Kaj ste že dosegli, kje
potrebujete podporo za hitrejši prehod?
Zato, da bi okrepili mednarodno konkurenčnost gospodarstva, ki hkrati znižuje okoljska tveganja in
ohranili kakovost življenja, želimo povezati akterje krožnega gospodarstva. Dobre prakse in predloge
namreč prav zdaj zbiramo in vključjemo v nasatajajoči Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo
Slovenije. Ker želimo slišati vaše izkušnje, pobude, kritike in predloge, vas vabimo na
Posvet v obliki interaktivne delavnice Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom:
Dobre prakse krožnega gospodarstva v Primorski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji,
ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri
v sejni sobi v Primorski gospodarski zbornici (Ferrarska ulica 2, Koper).
Posvet organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju s Primorsko
gospodarsko zbornico ter izvajalcem projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije,
platformo Circular Change.
Naše srečanje bo »delovno«, saj bomo v delavniški obliki spoznavali dobre prakse, med katerimi so
OKOLJE Piran s projektom ZELENE Javne institucije, Komunala Izola s projektom UPORABNI ODPADKI
in Reinkarmika Karmen Koren s.p. s projektom trajnostne mode iz Primorske. Ob koncu srečanja
bomo zbrali priporočila, ki bodo upoštevana pri snovanju Kažipota krožnega gospodarstva
Slovenije.
Vabljeni predstavniki iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želite aktivno
sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno, krožno
gospodarstvo. Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali
za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno in
www.circularchange.com.
Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna
prijava, najkasneje do 6. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com.
Vljudno vabljeni,
Robert Rakar
direktor
Primorsko gospodarska zbornica

Tadej Slapnik
državni sekretar
Kabinet predsednika Vlade RS

Program posveta v obliki interaktivne delavnice
10.00 – 10.20

Uvod in vodila za sodelovanje
Uvod moderatorja (Ladeja Godina Košir, Circular Change)
Uvodne iztočnice:
Predstavnik občine Koper
Tadej Slapnik, državni sekretar v KPV in vodja Partnerstva za zeleno
gospodarstvo (v imenu celotne Vlade) – smernice Slovenije, aktualni projekti,
razvojne priložnosti

10.20 – 11.00

Na kratko o regiji in predstavitev projekta Kažipot
Primorska regija, direktor Primorske gospodarske zbornice
Predstavitev Pisarne slovenskega partnerja Facility point, podporna točka za EU
strategijo Jadransko-Jonske regije, direktor JZP Izola, mag. Iztok Škerlič
Predstavitev projekta in navodila (Ladeja Godina Košir)

11.00 – 11.15

Lokalni primeri dobre prakse:
OKOLJE PIRAN, projekt ZELENE Javne institucije
Komunala Izola, projekt UPORABNI ODPADKI
Reinkarmika Karmen Koren s.p. s projektom trajnostne mode
Odmor, priprava prostora, razdelitev v delovna omizja

11.15 – 13.00

Delavnice: potenciali, priložnosti in ovire

13.00 – 13.15

Priprava prostora

13.15 – 13.45

Plenarno: predstavitev delavnic, razprava in oblikovanje seznama priporočil za
razvoj krožnega gospodarstva v regiji

13.45 – 14.30

Zaključek: sklepi, priporočila in razprava o
nadaljnjih korakih

14.30 - 15.30

Neformalno druženje

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa

Zakaj se dogodka velja udeležiti?









Prehod v zeleno, krožno gospodarstvo je priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev, za
razvoj slovenskega znanja, odpiranje zelenih delovnih mest in učinkovitejše upravljanje z naravnimi
viri, kot tudi za promocijo. Vključite se tudi vi!
Sprememba poslovnih modelov spreminja celotne verige vrednosti. Nove povezave in celostni pristop
odpirata številne nove priložnosti. Spoznajte primere, ki potrjujejo, da se krožno gospodarstvo
obrestuje.
Spremembe v zakonodaji, novi projekti na vladni ravni, aktualni viri financiranja. Zagotovite si
pregled nad ključnimi informacijami.
Vlada Republike Slovenije je oktobra 2015 sprejela Okvirni program za prehod v Zeleno gospodarstvo
in ustanovila medresorsko delovno skupino za koordiniranje aktivnosti programa - Partnerstvo za
zeleno gospodarstvo Slovenije. Vključite se s svojimi pobudami.
Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo je »vodnik«, ki ga ustvarja konzorcij izvajalcev v sodelovanju s
Partnerstvom za zeleno gospodarstvo. Prispevajte svoje dobre prakse in opozorite na izzive, s katerimi
se pri prehodu v krožno gospodarstvo soočate vi. Zdaj je pravi čas!

Delavnica se v odvija v okviru projekta Facility Point, ki ga sofinancira INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
2014-2020 Evropskega Sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrument predpristopne pomoči (IPA II) ter nacionalna
sredstva.

