
Vabimo vas na 7. eko podjetniško jutro: 

 

 
OKOLJSKI ZNAKI 
 
PRILOŽNOSTI, SMERNICE IN OVIRE 
 
 
V četrtek, 15. januarja 2015, ob 8. uri v Info 
točki Okoljskega centra, Trubarjeva 50, 1000 
Ljubljana 

 
 
Kako podjetnik izkazuje, potrošnik pa prepozna proizvode 
in storitve, ki izpolnjujejo stroga okoljska merila? So 
okoljski znaki pogoj za nastop na trgu ali zgolj prednost 
pred konkurenco? Imajo takšni znaki veljavo in 
prepoznavnost v slovenskem gospodarstvu ali pa velja to 
bolj za tuje trge? Kako zahtevni so postopki njihovega 
pridobivanja? Kje so torej priložnosti, ovire in potenciali 
pri pridobivanju eko certifikatov in znakov? 
 
 
 

Odgovore na vprašanja bomo tokrat iskali ponovno s 
tremi gosti: 
Inga Turk, Agencija RS za okolje 
Urška Topolšek Planinšek, turistična kmetija Urška 
Matej Feguš, Donar 
 
 
Dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. Še posebej vabimo 
zelene podjetnike* - začetnike, ki se želijo preizkusiti v 
podjetniških vodah z zeleno poslovno idejo, pa tudi 
izkušene z že uspešno dejavnostjo, ki se razvija in raste.  
 
Saj veste: za uspešno žetev potrebujemo: 1. dobra 
semena (ideje), 2. delavnega kmetovalca (podjetnika),  
3. rodovitno zemljo (znanje in podporno okolje) in dovolj 
vode (denar). Vabljeni, da skupaj vzgojimo sadike 
zelenega gospodarstva! 
 
V pričakovanju prijetnega in koristnega druženja vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA 

 
8:00 Zbiranje udeležencev   
8:30 Uvodni pozdrav 
Kratka predstavitev sodelujočih predavateljev in njihove 
izkušnje z okoljskimi znaki: Inga Turk, Urška Topolšek, 
Matej Feguš 
9.45 Druženje, mreženje: izkušnje in potrebe podjetnikov 
10:30 Zaključek srečanja 
 

PRIJAVA 

 
Dogodek je odprtega tipa, na njem pa udeleženci 
izmenjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Udeležba je 
brezplačna, za lažjo organizacijo pa prosimo za potrditev 
najkasneje do ponedeljka, 12. januarja 2015, z izpolnjeno 
spletno prijavnico. Dodatne informacije na tel.: 01 907 13 
37, 031 717 231 (Matej). 
. 
 
* Zeleno gospodarstvo: gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in 
socialno pravičnost, ob tem pa pomembno zmanjšuje okoljska tveganja 
in izčrpavanje naravnih virov. Zeleno gospodarstvo je nizkoogljično, 
učinkovito uporablja vire in je socialno vključujoče. (UNEP, 2014) 
 

Ekipa Umanotere 

 

 

http://www.umanotera.org/upload/files/Oznake.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1OaTHlUHhpIONr2A4tkAib9BOWmIS4CDF99jTamMakxI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1OaTHlUHhpIONr2A4tkAib9BOWmIS4CDF99jTamMakxI/viewform

