Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji
Spoštovani,
vabimo vas na posvet z naslovom: Potenciali krožnega gospodarstva v severno Primorski regiji, ki bo v
ponedeljek, 6. marca 2017, s pričetkom ob 12. uri v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica,
Sedejeva ulica 2A, 5000 Nova Gorica. Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v
severno Primorski regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Nova Gorica.
Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije 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 razvojnimi
potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno.
Koristne informacije o investicijskih potencialih na področju krožnega gospodarstva v državah članicah
Evropske unije do leta 2025 so objavljene v poročilu ACHEIVING GROWTH WITHIN, ki ga lahko snamete
TUKAJ.
Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna
prijava, najkasneje do 2.3.2017 na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.
PROGRAM POSVETA

12.00 – 12.15 Pozdravni nagovori
Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica
Rafael Vončina, predsednik Upravnega odbora GZS OZ za severno
Primorsko
Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade Republike
Slovenije
Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije
Predstavitev ukrepov spodbujanja gospodarstva in zaposlovanja s
12.15 – 12.40
poudarkom na področju krožnega gospodarstva
Aleš Canttaruti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo
Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Tanja Bolte, medresorska delovna skupina za krožno gospodarstvo,
Ministrstvo za okolje in prostor
Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo
mag. Jurij Snoj, v.d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in
zaposlovanja, MDDSZ
12.40 – 13.00 Odmor in mreženje
13.00 – 13.30 Potenciali krožnega gospodarstva v Sloveniji in EU
Ladeja Košir Godina, vodja Circular Change platforme
dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica – Strateško
razvojno inovacijsko partnerstvo (SRIP) za Krožno gospodarstvo
Okrogla miza s predstavniki primerov dobrih praks krožnega
gospodarstva v regiji:
13.30 – 14.15
 Petra Doljak, predstavitev blagovne znamke ponovne uporabe
Re.Do v okviru Inštituta za urbane spremembe







dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem - Projekt
InnoRenew - vzpostavitev centra odličnosti na področju
obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja
in trajnostnega gradbeništva
Lilijana Brajlih, Lokalna samooskrba v krožnem gospodarstvu,
Potencial inštitut
AQUAFIL SLO, predstavitev primera krožnega gospodarstva,
Klet Brda, uspešna zgodba briškega vinarstva

14.15 – 14.30 Razprava in zaključki posveta
*Pridržujemo si pravico do sprememb programa
Vljudno vabljeni!
Tadej Slapnik
državni sekretar
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana
E: tadej.slapnik@gov.si
M: 031 348 930

