1. nacionalna konferenca

Spodbujamo zelena delovna mesta
7. november 2013, od 9. do 16. ure, Hotel Lev, Ljubljana
Zelena delovna mesta zmanjšujejo
stroške in večajo napredek.
Zelena delovna mesta imajo
visoko dodano vrednost in
prispevajo k zmanjšanju onesnaženja.
Zelena delovna mesta rešujejo
gospodarsko, okoljsko in socialno krizo.
Zelena delovna mesta so
delovna mesta prihodnosti.

Zelena delovna mesta
so vaša delovna mesta.

Kaj in zakaj so zelena delovna mesta?
Kje so in bodo njihove poslovne priložnosti?
Kdo so vaši partnerji, sodelavci, stranke?
Kako zagotoviti podporo zelenemu razvoju?
Kako okrepiti politično, ekonomsko, socialno, tehnološko in pravno okolje?
• ekološko kmetijstvo
• trajnostna veriga lesa
• trajnostni turizem

• ravnanje z odpadki
• učinkovita raba in obnovljivi viri energije
• socialno podjetništvo

Vabljeni na edinstveni interaktivni dogodek, kjer sodelujejo vlada, občine, podjetja,
zadruge, socialni partnerji, svetovalci za zaposlitve, strokovno-interesna združenja,
banke in skladi, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije – vsi mi in vi.
Prihodnost je že tu. Bodite tudi vi.

Program
8:30 - 9:00

Prihod udeležencev in registracija

9:00

Trendi, potenciali in priložnosti
Uvod v konferenco, dr. Anja Kopač Mrak, Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
Predstavitev projekta in najava aktivnosti, Gaja Brecelj, Umanotera
Interaktivno spoznavanje s temo srečanja, moderirana razprava
Zelena delovna mesta za nizkoogljično družbo, gospodarno z viri, dr. Janez Potočnik,
Evropski komisar za okolje, video nagovor
Zelena delovna mesta: motor gospodarske rasti za Evropsko unijo ali zgolj modna muha
enodnevnica?, Sven Hergovich, AK Vienna, Avstrijska zvezna delavska zbornica

10:40

Odmor za osvežitev

11:00

Pregled evropskega in slovenskega podpornega sistema za zelena delovna mesta,
Marjana Dermelj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prevajanje iz
angleškega jezika bo zagotovljeno. Obvezne prijave
sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do
5. novembra na prijavnici.
Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895,
gaja@umanotera.org in na spletni strani
www.umanotera.org.
Plenarni del konference lahko spremljate tudi preko
neposrednega prenosa v živo na spletnem mestu
http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos.

Navdihujoče zgodbe in prakse ter kaj se kot skupnost lahko iz njih naučimo
12:20

Odmor za prigrizek

13:20

Predstavitev potencialov zelenih delovnih mest po prednostnih področjih projekta:
• Trajnostni turizem, Renata Karba, Umanotera
• Trajnostna veriga lesa, Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
• Ekološko kmetijstvo z vzpostavitvijo oskrbnih mrež s sonaravno pridelano hrano,
Urša Šebenik, Anamarija Slabe, Inštitut za trajnostni razvoj
• Ravnanje z odpadki: ponovna uporaba in recikliranje,
Marinka Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod
• Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, Bojan Žnidaršič,
VITRA Center za uravnotežen razvoj
Kje smo in kaj potrebujemo za uspeh?
Identiﬁkacija potreb, potencialov in možnih prispevkov posamičnih sektorjev (lokalne
skupnosti, ministrstva, podjetja, strokovna javnost, izvajalci usposabljanj, nevladni sektor)
za dosego skupnega cilja – celovit razvoj zelenih delovnih mest v Sloveniji,
moderirano delo v skupinah
Rezultati dela v skupinah, moderirano poročanje

16:00

Zaključek konference

Konferenca poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Zavodom RS za
zaposlovanje. Dogodek je organiziran v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna
mesta, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Medijski
partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt je ena izmed akcij partnerstva na področju
komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije
in Evropskim parlamentom.

