Skupnost občin Slovenije in Lokalna energetska agencija za Pomurje Vas vabita na

Okroglo mizo
Zeleno javno naročanje na področju turizma,
ki bo v četrtek, 21.12.2017 ob 10.00 v kreativnem centru Poligon,
Tobačna ulica 5 v Ljubljani
S 1. januarjem 2018 prične veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju. Vlada RS je letos sprejela
Strategijo trajnostne rasti turizma, katere pomemben poudarek, če ne bistvo, je trajnostni, zeleni turizem.
Občine in z njihove strani ustanovljeni zavodi za področje turizma so po ZJN-3 zavezanke za zeleno naročanje,
hkrati pa je v njihovi pristojnosti. Slovenija je razvila tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero se je
že vključilo veliko občin.
Ta izhodiščna dejstva nas pripeljejo do vprašanj, kako lahko, če sploh, zeleno javno naročanje prispeva k
ciljem zastavljenim v nacionalni strategiji in kako v posameznih lokalnih strategijah razvoja turizma. Ali lahko
Uredba o zelenem javnem naročanju, kakorkoli pomaga zasebnemu sektorju?
Da bi lahko odgovorili na ta in druga odprta vprašanja smo se na Skupnosti občin Slovenije in Lokalni
energetski agenciji Pomurje odločili organizirati okroglo mizo. Gostje okrogle mize so:
- Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič
- Slovensko turistično organizacijo, Petra Čad
- Direktorat za javno naročanje na MJU
- predstavnico SRIP trajnostni turizem, Snežana Škrbinc
- koordinatorico SRIP krožno gospodarstvo, Dragica Marinič
- Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
- Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos
Ob članih delovne skupine za pametno naročanje in komisije za turizem vabimo na okroglo mizo predstavnice
in predstavnike občin članic Skupnosti občin Slovenije in njihove javne zavode za področje turizma, lokalne
turistične destinacije.
Glede na izvedbo okrogle mize v okviru projekta Greens in projektnih obveznosti sporočamo, da bo razprava
na okrogli mizi posneta in video zapis objavljen na spletni strani projekta Greens. S prijavo na dogodek
soglašate s snemanjem in objavo posnetka.
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