Skupnost občin Slovenije in Inštitut za politike prostora vas vabita na
Okroglo mizo

Krožno gospodarstvo na področju turizma,
ki bo v četrtek, 21.12.2017 ob 12.00 v kreativnem centru Poligon,
Tobačna ulica 5 v Ljubljani

Spoštovane, spoštovani,
Razvojne politike v novo sprejetem nacionalnem strateškem dokumentu, ki ga morajo slediti tudi lokalne, so
se spremenile v bolj odločen odtenek zelene. Spremenili so se tudi trendi in dvig okoljske ozaveščenosti tudi
pri turistih. Ena izmed prednostnih evropskih politik je prehod v krožno gospodarstvo, iz linearnega, kjer
vzamemo, rabimo in zavržemo, v takšno, kjer se ob zavedanju omejenih virov, ki jih imamo na planetu,
ponovno uporabimo, delimo, souporabljamo izdelke, dizajniramo tako, da nič ne zavržemo. Slovenija je
razvila tudi Zeleno shemo slovenskega turizma, v katero se je že vključilo veliko občin.
Turizem ustvari 13 odstotkov slovenskega BDP in 13 odstotkov je zaposlenih v turizmu in s turizmom
povezanimi dejavnostmi. Kako krožen je lahko turizem? Kje so neizkoriščeni potenciali? Kaj lahko h krožnemu
turizmu prispevajo občine? Predstavili bomo nekaj dobrih praks, ki bodo iztočnice k razpravi.
Da bi lahko odgovorili na ta in druga odprta vprašanja smo se na Skupnosti občin Slovenije in Inštitutu za
politike prostora odločili organizirati zadnjo okroglo mizo v nizu vsebin, ki zadevajo razvoj mest in občin.
Dogodek poteka v okviru Podpore izvajanju urbane politike in programu URBACT, ki je program evropskega
teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj.
Gostje okrogle mize so:
- Direktorat za turizem na MGRT, Irena Milinkovič
- Slovensko turistično organizacijo, Petra Čad
- Ministrstvo za okolje in prostor, Janja McKenzy Kreitmaier, UA – partnerstvo za krožno gospodarstvo
- predstavnico SRIP trajnostni turizem, Snežana Škerbinc
- koordinatorico SRIP krožno gospodarstvo, Dragica Marinič
- Zavod Tovarna trajnostnega turizma Goodplace, Jana Apih
- Inštitut za krožno gospodarstvo WCYLE, Igor Kos
Ob članih 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.
Krožni turizem je besedna zveza, ki jo pogosto uporabljamo tudi v okviru aktivnosti projekta CircE. Skupnosti
občin Slovenije so ključni deležniki občine. Zato bomo vsebino razprave, predvsem pa težave, s katerimi se
občine pri udejanjanju trajnostnih turističnih politik srečujete skrbno beležili in zanje iskali rešitve tudi v
okviru projekta CircE.
Vljudno vabljeni!
Ekipi SOS in IPoP

