Posvet »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna mesta«

Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast
in razvoj tudi z ustvarjanjem zelenih delovnih mest.
Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in gospodarskega sektorja
na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji, administraciji, turizmu
in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo tudi zelene
okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj
kakovostna, produktivna delovna mesta.
Cilj posveta je: Kako naj se izobraževanje in trg dela odzoveta na potrebo po novih
znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta.
V ta namen vas vabimo, da se udeležite posveta »Izobraževanje in usposabljanje za
zelena delovna mesta«, ki bo 5. julija 2013 na Brdu pri Kranju.
Na konferenco se prijavite preko e-naslova: aleksandar.sladojevic@cpi.si do 3. julija
2013.

VLJUDNO VABLJENI!

Posvet je organiziran v sklopu operacije »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov. Operacijo
delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje
podjetništva in prilagodljivosti, 1.2. prednostne usmeritve Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in
zaposljivost.
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Dnevni red

08.30 – 09.00

Registracija udeležencev

09.00 – 09.10

Pozdrav gostitelja: Elido Bandelj, CPI

09.10. – 09.15

Zelena delovna mesta za nizkoogljično družbo, gospodarno z viri: (video prispevek) Dr.
Janez Potočnik

09.15. – 09.25

Pozdravni nagovor: Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica MDDSZ

09.25. - 09.45

Prehranska samooskrba in povečanje območja Nature 2000: Mag. Dejan Židan, minister
MKO

09.45. – 10.00

Gospodarstvo in priložnosti za zelena delovna mesta: Marjana Dermelj, MGRT

10.00 – 10.45

Green jobs and the Europe 2020 Strategy: Tom Bevers EMCO

10.45 – 11.15

Odmor za kavo

11.15 – 11.30

Učinkovita raba naravnih virov: Jernej Stritih, STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.

11.30 – 11.45

Prehod na OVE z vidika ogrevanja: Cveto Fendre, ŠC Velenje

11.45 – 12.00

Energetska prenova zgradb: Dr. Janez Petek, LEA Ptuj

12.00 – 12.15

Zeleni turizem: Dr. Renata Karba, Umanotera

12.15 – 12.30

Integralna ekonomija in zelena delovna mesta: Dr. Darja Piciga, MKO

12:30 – 12.45

Odmor za kavo

12:45 – 13:45

Panelna razprava

13:45 – 14.00

Zaključki posveta

14:00 – 15:00

Kosilo

-

Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
Marko Slapnik , Center Rinka Zavod za turizem in trajnostni razvoj
Aleš Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut
Goran Lukič, Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
Marko Lukić, Lumar IG d.o.o.
Damjana Košir, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Dr. Peter Novak, Podpredsednik znanstvenega sveta pri evropski agenciji za okolje
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