
                                     
 

 Ljubljana, 25. 9. 2017 

 

 
Vabilo na serijo regionalnih posvetov v obliki interaktivnih delavnic 

Potenciali krožnega gospodarstva, dobre prakse in  

moč regionalnega povezovanja v Sloveniji 

 

Spoštovani, 

Prehod v zeleno, krožno gospodarstvo je za Slovenijo strateški cilj, usmerjen h krepitvi mednarodne 
konkurenčnosti gospodarstva, ob sočasnem zniževanju okoljskih tveganj in ohranjanju kakovosti življenja. 
Akterji krožnega gospodarstva v Sloveniji naj bodo spodbuda različnim deležnikom, da se vključijo v krožno 

razvojno zgodbo in okrepijo svojo prepoznavnost. 
 
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. Partnerstvo želimo približati tudi lokalnim in regionalnim deležnikom ter njihovim 
specifičnim potencialom in priložnostim, zato vanj vabimo vse deležnike na regionalni in lokalni ravni.  
 
V teh mesecih Partnerstvo za zeleno gospodarstvo s konzorcijem izvajalcev soustvarja Kažipot prehoda v 

krožno gospodarstvo, praktični vodnik,  ki vključuje aktivno participacijo nosilcev dobrih praks. Del procesa so 
regionalni posveti, s katerimi smo letos pričeli ob regijskih posvetih Vlade in jih nekaj že izvedli kjer je bilo to 
mogoče, zdaj pa jih pospešeno nadaljujemo še v preostalih regijah in so zasnovani »delovno«. Na njih bodo 
izpostavljene dobre prakse regije gostiteljice in gostujočih predstavnikov, da bomo potenciale sodelovanja 

lahko tekom serije posvetov nadgrajevali in se drug od drugega učili. Zato vas vabimo k aktivni udeležbi v vaši 
regiji, ter dobrodošli tudi na čim večjem številu vseh regionalnih posvetov.  
 

Vaša udeležba pomeni vaš glas – zapis vaše dobre prakse, povezavo vaše pobude z ostalimi nosilci krožnih 
modelov, prepoznavanje novih potencialov in oblikovanje konkretnih pobud. Interaktivne delavnice so 

priložnost, da Kažipot zajame obstoječe krožne primere in zabeleži ovire, ki jih za uspešen prehod v krožno 

gospodarstvo v Sloveniji moramo še premostiti. Prehod v krožno gospodarstvo, ki pomeni v prvi vrsti 
učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, temelji na sodelovanju in omogoča razvoj inovativnih zelenih 
tehnologij in storitev, ter s tem umeščanje slovenskega znanja v mednarodni prostor in odpiranje novih, zelenih 
delovnih mest, in nenazadnje tudi promocijo.  
 

Posvete organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta predsednika 
Vlade RS, v sodelovanju z regionalnimi partnerji in konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno 
gospodarstvo, ki ga povezuje platforma Circular Change.  

Vabljeni predstavniki iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želijo aktivno sodelovati in 
prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno gospodarstvo. Več informacij o prehodu 
v zeleno, krožno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito 
gospodarstvo je dostopno na povezavah www.vlada.si/zeleno in www.circularchange.com. 
 
Udeležba na posvetih je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava na 
elektronski naslov: roadmap@circularchange.com.  
 
 
Vljudno vabljeni, 
                                                    Tadej Slapnik 
                     državni sekretar 
                                                     Kabinet predsednika Vlade RS 
 
 
 



                                     
 

 

Terminski plan posvetov 

 

 

1. Regijski posvet v Notranjski regiji 
datum: 2.10.2017  

ura: ob 9.30 uri  

lokacija: Postojna 

 

2. Regijski posvet v Posavski regiji 

datum: 4.10.2017 

ura: ob 10.00 uri  

lokacija: Brežice 

 

3. Regijski posvet v Gorenjski regiji 

datum: 6.10.2017 

ura: ob 10.00 uri  

lokacija: Škofja Loka 

 

4. Regijski posvet v Primorski regiji 

datum: 9.10.2017 

ura: ob 10.00 uri  

lokacija: Koper 

 

5. Regijski posvet v Prekmurski regiji 

datum: 11.10.2017 

ura: ob 10.00 uri  

lokacija: Murska Sobota  

 

6. Regijski posvet v Osrednjeslovenski regiji 

datum: 13.10.2017 

ura: ob 10.00 uri  

lokacija: Ljubljana 


