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Zagorje ob Savi, 5.6. 2017

Konferenca
potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno gospodarstvo in
inovativnost
Spoštovani,
vabimo vas na konferenco Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije in GZS Območne
zbornice Zasavje z naslovom Potenciali krožnega gospodarstva v Zasavski regiji – krožno
gospodarstvo in inovativnost, ki bo v sredo, 14. 6. 2017 s pričetkom ob 10.00. uri v kino
dvorani Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik (KRC Hrastnik), Log 3, Hrastnik.
Prehod v zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij in storitev,
odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj
slovenskega znanja. Je priložnost za rast in krepitev mednarodne konkurenčnosti gospodarstva
ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo
ljudi. Pri tem je ključno razvijati krožne modele gospodarstva, ki pa zahtevajo povezan in celostni
pristop, pri čemer je ključno sodelovanje vseh relevantnih deležnikov. V Sloveniji že imamo veliko
primerov dobre prakse, od katerih se želimo tudi učiti. Veliko potenciala za bolj učinkovito
delovanje in doseganje zastavljenih ciljev prehoda v zeleno gospodarstvo je zato v krepitvi
sodelovanja vseh deležnikov v naši družbi za razvijanje inovativnih rešitev.
Tokrat želimo
uvajanje modelov krožnega gospodarstva povezati z inovativnostjo. Pri
ocenjevanju kvalitete inovacij je pomembno merilo tudi trajnostni vidik inovacije, ki se odraža na
vplivu na okolje in snovnem kroženju. Zato je pomembno, da inovatorji pri snovanju novih
proizvodov, storitev, tehnologi ali poslovnih modelov vključijo vidike krožnega gospodarstva.
Posebno pozornost bomo na konferenci namenili tudi predstavitvi SRIP Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo in uvajanju digitalizacije na področju krožnega gospodarstva. Na okrogli mizi bomo
predstavili primere dobrih praks prehoda na krožno gospodarstvo v Zasavju.
Vlada Republike Slovenije je oktobra 2015 sprejela Okvirni program za prehod v Zeleno
gospodarstvo in ustanovila medresorsko delovno skupino za koordiniranje aktivnosti programa.
Na konstitutivnem srečanju Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki je potekalo 3.
oktobra 2016 na Brdu pri Kranju, so k sodelovanju že pristopili številni deležniki iz področja
gospodarstva, stroke, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. Do sedaj je bilo v okviru vladnih
obiskov na terenu izvedenih pet regionalnih posvetov (v Mariboru, Ravnah na Koroškem, Kočevju
in Novi Gorici, Velenju), tokrat konferenco organiziramo v sodelovanju z gospodarstvom in
inovatorji na dan inovativnosti v Zasavju.
Partnerstvo želimo še bolj približati tudi lokalnim in regionalnim deležnikom ter njihovim
specifičnim potencialom in priložnostim, zato vanj vabimo vse deležnike na regionalni in lokalni
ravni. Še posebej vabimo predstavnike 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 gospodarstvo z izpostavljenimi
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razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi
www.vlada.si/zeleno.
Udeležba na konferenci je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna
predhodna prijava, najkasneje do 12. 6. 2017 na elektronski naslov: alenka.gracnar@gzs.si.
Vljudno vabljeni,
mag. Tomaž Berginc
predsednik
GZS OZ Zasavje

Tadej Slapnik
državni sekretar
Kabinet predsednika Vlade RS
Program posveta

10.00 – 10.10

Pozdravni nagovori
g. Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade Republike
Slovenije
mag. Staša Baloh Plahutnik, direktorica GZS OZ Zasavje
g. Miran Jerič, župan občine Hrastnik
Krožno gospodarstvo in inovativnost

10.10 – 10.50

Krožno gospodarstvo in inovativnost; ga. Janja Leban GZS
Digitalizacija v krožnem gospodarstvu, mag. Marko Bohar

10. 50 – 11.10

11.10 – 11.45

SRIP - Mreže za prehod v krožno gospodarstvo; dr. Dragica Marinič,
ŠGZS
Predstavitev ukrepov spodbujanja gospodarstva in zaposlovanja s
poudarkom na področju krožnega gospodarstva,
državni sekretar v MGRT mag. Aleš Cantarutti,
generalna direktorica direktorata za okolje MOP mag. Tanja Bolte,
generalna direktorica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Tadeja Kvas Majer
Okrogla miza: primeri dobrih praks prehoda v krožno gospodarstvo v
Zasavju (sodelujoči):
ETI Izlake – Mitja Koprivšek
Steklarna Hrastnik – Simona Lesar
CEROZ Hrastnik - Vili Petrič

XELLA POROBETON SI - Jani Uranič
Okroglo mizo bo moderirala Tatjana Pirc
11.45 – 12.00

Odmor pred svečano podelitvijo nagrad inovatorjem Zasavja za leto 2017
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