
Vabimo vas na 10. eko podjetniško jutro: 

 

SKANDINAVSKE  
DOBRE PRAKSE  
ZELENEGA 
PODJETNIŠTVA 
 
Dejavniki uspeha, priložnosti in  
sodobni trendi zelenega sektorja 
 
 
V torek, 14. aprila 2015, ob 8. uri  
v Kavarni Slamič, Kersnikova 1, Ljubljana 

 

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 
 
Na jubilejnem 10. eko podjetniškem jutru bomo gostili 
mednarodno skupino študentov in raziskovalcev z 
Univerze v Lundu, Švedska. Lund je del hitro razvijajoče 
urbane regije Öresund, ki je znana po inovativnih 
podjetjih ter uspehih na področju urbanega trajnostnega 
razvoja. Predstavili bodo uspešne primere skandinavskih 
zelenih podjetij. 

Vabimo vas na 10. eko podjetniško jutro, da skupaj 
spoznavamo dejavnike, ki so botrovali uspehu zelenih 
skandinavskih podjetij, ter kakšni so najnovejši trendi in 
priložnosti v zelenem sektorju.   
 
Se lahko iz skandinavskih uspešnih zgodb zelenega 
podjetništva kaj naučimo?  
 
 
Dobrodošli vsi, ki vas 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.  
 
 
Po predstavitvi bo čas in prostor za razpravo in mreženje. 
Gostje iz Skandinavije želijo spoznati slovenske uspešne 
zgodbe zelenega podjetništva, pogovor se bo vrtel tudi 
okrog podpornega okolja za razvoj zelenega gospodarstva 
v Ljubljani – kaj imamo in kaj manjka? Bo naziv Ljubljana - 
Zelena prestolnica Evrope 2016 prinesel nove priložnosti? 
Kako bi si udeleženci želeli biti vključeni v program, 
kakšne aktivnosti želijo videti oziroma v njih sodelovati?   
 
 
V pričakovanju prijetnega in koristnega druženja vas lepo 
pozdravljamo. 
 
 

 
 

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA 

 
8:00  Zbiranje udeležencev   
8:30  Uvodni pozdrav in pogled na dosedanja 

podjetniška jutra – Vida Ogorelec 
8:45  Predstavitev udeležencev ter gostov  
9:00  Predstavitev primerov uspešnih zelenih podjetij iz 

Skandinavije  
9:30  Vprašanja in razprava   
10.30  Druženje, mreženje 
11:00  Zaključek srečanja 
 
Dogodek bo moderirala Vida Ogorelec, direktorica 
Umanotere. 
 

PRIJAVA 

 
Dogodek je odprtega tipa, na njem pa udeleženci 
izmenjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Udeležba je 
brezplačna, zaradi prostorskih omejitev pa prosimo za 
prijavo udeležencev najkasneje do petka, 10. aprila 2015, 
z izpolnjeno spletno prijavnico.  

Dodatne informacije na tel.:  01 439 7100 (Vida). 

 
 
* 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) 

 

http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/89827/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/v-srediscu/89827/detail.html
https://docs.google.com/forms/d/1lto0Ct-rbrAGX_kNvVCQtwKBnoB1_mqHRJeF6_Q7lQs/viewform?usp=send_form

