Vabimo
vas na

skupno izobraževanje regionalnih razvojnih agencij,
ki bo v petek, 12. 2. 2016, ob 9.55h

v Šentrupertu, v Deželi kozolcev,
(Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, koordinate Dežele kozolcev: 45°97′57″N 15°09′067″E),

z naslovom

Integralna zelena ekonomija in družba:
inovativna pot trajnostnega razvoja
dr. Darja Piciga,
Ministrstvo za okolje in prostor in Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo
(strokovnjakinja za integralno razvojno načrtovanje, trajnostni razvoj, na znanju temelječo družbo)

Sodelujeta:
dr. Nevenka Bogataj, Andragoški center Slovenije in
Štefan Bertoncelj, predsednik uprave Domel Holding v letih 2009-2014

PROGRAM:
1) Dr. Darja Piciga:
Zeleno gospodarstvo in trajnostni razvoj: koncepti in rešitve (30 min)
Teme: Podnebne spremembe in drugi globalni izzivi: trajnostni razvoj kot odgovor. Zeleno
gospodarstvo in Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo. Dobre prakse zelenega
gospodarstva in trajnostnega razvoja v Sloveniji.
2) Dr. Nevenka Bogataj:
Elementi trajnosti in skupnostnega upravljanja z naravnimi viri na primeru Solčavskega (20 min)
3) Štefan Bertoncelj:
Renesansa kovaškega duha in lastništvo zaposlenih v Domelu (30 min)
4) Dr. Darja Piciga, sodelujeta dr. Nevenka Bogataj in Štefan Bertoncelj:
Socialna ekonomija v kulturni dediščini Slovenije in v evropski sedanjosti (30 min)
5) Dr. Darja Piciga:
Integralni pristop za trajnostni razvoj v svetu in pri nas, v teoriji in praksi (20 min)
6) Delavnica: možnosti uporabe integralnega pristopa za regionalni trajnostni razvoj (45 min)

V seminarju bodo predstavljeni in razloženi primeri dobrih praks integralnega zelenega gospodarstva s
poudarkom na lokalni samooskrbi z ekološko pridelano hrano, energetski samooskrbi in energetski
učinkovitosti, trajnostnem turizmu, visokotehnoloških rešitvah in inovativnosti, učenju za trajnostni razvoj,
med drugim:
-

občine Solčavsko, Vojnik, Šentrupert, Poljčane,
regionalni razvojni model Srce Slovenije;
podjetniški primeri: Domel iz Železnikov, zadruga Dobrina, socialno podjetje Tekstilnica;,
biodinamični učni vrtovi, Vrtec Slovenska Bistrica, Biotehniški center Naklo,
in drugi primeri.

Iz predstavitve trajnostnih praks bodo izhajala pomembna sporočila za regionalni razvoj, razloženi bodo
nekateri ključni koncepti :
Ohranjena narava (npr. Natura 2000) in reševanje okoljskih problemov kot priložnost za razvoj: zeleno
(nizkoogljično, krožno) gospodarstvo. Poleg naravne tudi (nesnovna) kulturna dediščina predstavlja razvojni
potencial. Socialna ekonomija (zadružništvo, socialno podjetništvo, notranje lastništvo itd.) se vse bolj
uveljavlja kot perspektivna pot za trajnostno prihodnost. Cilje trajnostnega razvoja bomo lažje dosegli s
pametno integracijo evropskih usmeritev, programov, finančnih virov - in če v središče razvojnega modela
postavimo vrednote družbene odgovornosti. Pobuda za Integralno zeleno Slovenijo. Celostni pristop:
integralna ekonomija in integralni razvoj.

Zaradi velikosti predavalnice je število mest omejeno. Vaše prijave pričakujemo na e-naslov
razvojna.agencija@rasr.si ali vesna.kermc@rc-nm.si, do 10.2.2016.

