
 

 

 

 

 

 
 
 

VABILO NA OKROGLO MIZO 

Les in krožno gospodarstvo 
 
 

Pomurski sejem, Gornja Radgona (dvorana 1) 
 

Organizator okrogle mize je Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo 
 

Program  
 

Petek, 1. april 2016 
 

 

 
 12.00 - 13.30 Okrogla miza: Les in krožno gospodarstvo  

 

Vlada RS je oktobra 2015 sprejela Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo, ki 
odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja okolja in 
pomanjkanje virov. Zeleno gospodarstvo je cilj procesa, s katerim bo Slovenija postala 
konkurenčno gospodarstvo, v katerem bodo ljudje dobro živeli in razumeli ter upoštevali 
omejitve, ki jih postavlja naravno okolje.  

Zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, za nova 
delovna mesta, promocijo in razvoj slovenskega znanja, saj smo ravno prav veliki, da 
ključne vsebine povežemo in nadgradimo. Pomemben del zelenega gospodarstva je 
koncept krožnega gospodarstva, ki ga vodi MOP in je usmerjeno k odpravi odpadkov 
preko ustrezne zasnove in načrtovanja tako materialov kot izdelkov. Izdelki morajo biti 
zasnovani tako, da so optimizirani za ponovno rabo, enostavno razstavljanje in ponovno 
sestavljanje, za popravljanje in nadgradnjo.  

Gospodarska rast kot vir blaginje potrebuje nov industrijski model, ki je manj odvisen od 
primarne energije in materialov in ki bolj učinkovito uporablja vire, torej izkorišča 
odpadke kot vir oziroma kreira poslovne modele, ki odpadkov ne povzročajo. Krožno 
gospodarstvo je v tem kontekstu konceptualni in strateški odgovor na izzive prihodnosti, 
ki ponuja relevantno alternativo sedanjemu snovno pretežno linearnemu gospodarstvu. 
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Sodelujoči na okrogli mizi: 
 
 Les je idealen material v krožnem gospodarstvu Slovenije. Kaj je krožno 

gospodarstvo? Kaj dela država, MOP 
Predstavitev in uvod: MOP (10 min) 

 Les je trajen, omogoča kaskadno rabo, na voljo ga imamo veliko in z gozdom, torej 
surovino, znamo dobro upravljati. Več naporov bo potrebno vložiti v ustvarjanje in 
ohranjanje vrednosti. Kako upravljamo in koliko vlagamo v trajnostno upravljanje 
gozda? Kaj lahko naredijo lastniki gozdov? 

Predstavitev: MKGP (10 min) 
 

 Predstavitev PRP ukrepov, naložbe v predindustrijsko predelavo lesa 
Predstavitev: MKGP (10 min) 
 
 Predstavitev Direktorata za lesarstvo in aktualnih razpisov 
Predstavitev: MGRT (10 min)  
 

 Predstavitev uspešno izvedenega in delujočega vzorčnega primera krožnega 
gospodarstva z izdelkom z višjo dodano vrednostjo iz lesa v občini Kočevje 

Predstavitev: Doc. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK in UNG (15 min) 
 
 

 Predstavitev Evropske zveze za krožno graditeljstvo. Evropsko podpora za 
internacionalizacijo malih in srednjih podjetij (MSP) v gradbenem sektorju in 
povezanih panogah 

Predstavitev: Mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd (10 min) 
 
 Razprava 
Moderator: Lenka Puh, Etri skupnost 
 
 

Vljudno vabljeni! 
 

Kotizacije ni, prost vstop na sejmišče. 
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