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MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, 
ZNANOST IN INOVACIJE 

 

 
                

5. posvet Platforme znanja: »Skupno znanje za zeleni prehod družbe: prispevek visokega 
šolstva, znanosti in inovacij« – osnutek programa 
20. marec 2023 od 9h do 14h, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana  
 
 
Osnutek programa: 
 

 
 

  

9.00 Registracija 
 

9.30-9.35 Uvod v dogodek, ga. Urška Zupanec, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
inovacije, Sektor za visoko šolstvo 
 

9.35-9.50 Uvodni nagovori 

• dr. Jerneja Jug Jerše, vodja predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji  

• dr. Igor Papič, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

9.50-10.45 Predstavitev aktualnih pobud na ravni EU v zvezi z zelenim prehodom (v 
angleščini) 

• Pregled ukrepov za zeleni prehod na področju visokega šolstva  
o ga. Kinga Szuly, vodja Sektorja za politiko visokega šolstva, 

Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in 
kulturo 
 

o ga. Åsa Petri, predsedujoča Odboru za izobraževanje pri 
Svetu EU, predstavitev Sklepov Sveta o zelenih spretnostih in 
kompetencah  
 

o dr. Maria Kirrane, odgovorna oseba za trajnostnost 
(Sustainability Officer), University College of Cork  
 

• Pregled ukrepov za zeleni prehod na ravni EU na področju raziskav in 
inovacij, s poudarkom na pobudi za zeleni vodik 

o dr. Bernd Biervert, vodja Oddelka za ekološki in družbeni 
prehod, Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave 
in inovacije 

 
– vprašanja in odgovori z udeleženci 

10.45-11.00 Kratek odmor 
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Vljudno vas vabimo na 5. posvet Platforme znanja z naslovom »Skupno znanje za zeleni prehod 
družbe: prispevek visokega šolstva, znanosti in inovacij«, ki bo tokrat potekal v živo, 20. marca 
2023 v Hiši EU v Ljubljani. Registracija bo odprta od 9h naprej, uradni del dogodka pa se bo pričel 
ob 9.30.  Dogodek bo mogoče spremljati tudi prek spleta. 

Glavna cilja posveta bosta: 

• deležnikom predstaviti pobude in ukrepe na ravni EU za zeleni prehod na področjih 
visokega šolstva, znanosti in inovacij (trikotnik znanja) v sodelovanju s predstavniki z 
ravni EU; 

• v dialogu z nacionalnimi deležniki ugotoviti, ali predstavljene pobude in ukrepi EU dobro 
naslavljajo potrebe za zeleni prehod na nacionalni ravni, kje so vrzeli, katere so glavne 
ovire in kakšne ukrepe bi na teh področjih potrebovali v Sloveniji, da bi čim bolj 
spodbudili napredek pri zelenem prehodu. 

11.00-12.15 Kako spodbuditi zeleni prehod v Sloveniji v trikotniku znanja in z njegovo 
pomočjo – moderira ga. Marjana Dermelj, Ministrstvo za javno upravo 
 

• Kratka predstavitev Celovitega strateškega projekta razogljičenja 
Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo (Deep 
Demonstration) 

o ga. Jasmina Karba, Ministrstvo za okolje, podnebje in 
energijo 

• Panelna razprava z deležniki  
o dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru  
o dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec ZRC SAZU in izr. prof. 

kulturne in socialne antropologije na Filozofski fakulteti UL  
o g. Tomaž Bizjak, MPhil (Združeno kraljestvo Velike Britanije 

in Severne Irske), soustanovitelj in direktor ReCatalyst  
o ga. Lidija Živčič, strokovna vodja društva Focus za sonaraven 

razvoj  

• Odziv oblikovalcev politike 
o dr. Matjaž Krajnc, državni sekretar, Ministrstvo za visoko 

šolstvo, znanost in inovacije 
o g. Uroš Vajgl, državni sekretar, Ministrstvo za okolje, 

podnebje in energijo 
 

12.15-13.00 Moderirana izmenjava z udeleženci dogodka o glavnih ovirah, potrebah in 
možnostih za pospešek na poti zelenega prehoda 
(vprašanja/mnenja/komentarji/primeri dobrih praks udeležencev dogodka) – 
z uporabo spletnega orodja Mentimeter 
 

13.00 – 13.15 Zaključek in pogled naprej: 

• Glavna sporočila posveta v 10 točkah:  
- dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost 
- mag. Jernej Širok, v. d. generalnega direktorja Direktorata za 

visoko šolstvo  

• zaključek dogodka in pogled naprej 
 

13.15-14.00 Trajnostno kosilo z možnostjo za nadaljevanje razprav in mreženje ☺ 
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Cilj evropskega zelenega dogovora je doseči podnebno nevtralnost EU do leta 2050, spodbuditi 
gospodarstvo z zeleno tehnologijo, ustvariti trajnostno industrijo in promet ter zmanjšati 
onesnaževanje.   

Trikotnik znanja – visoko šolstvo, znanost in inovacije – lahko z izobraževanjem, novim znanjem 
in inovativnimi rešitvami ključno prispeva k zelenemu prehodu. Na ravni EU je na omenjenih 
področjih veliko pobud, ki lahko pomembno prispevajo k zelenemu prehodu tudi na nacionalnih 
ravneh, zato jih želimo na pregleden način predstaviti deležnikom. 

Vedno bolj razumemo, da bomo morali korenito spremeniti način življenja in delovanja, če bomo 
želeli doseči cilje evropskega zelenega dogovora, k čemur smo se zavezali na ravni EU. Za to 
bomo potrebovali odlične raziskave, nova znanja, spretnosti in kompetence ter tehnološke in 
družbene inovacije. Skupaj z vami želimo identificirati ovire, pa tudi učinkovite vzvode za zeleni 
prehod, ki jih lahko ponudi trikotnik znanja, tako sistemske kot institucionalne. Z vami želimo 
ugotoviti tudi, kako bi lahko bolje povezali pobude znotraj trikotnika znanja, da bi bolj učinkovito 
prispevali k zelenemu prehodu celotne družbe, pa tudi kako daleč smo deležniki v trikotniku 
znanja v »ozelenitvi« svojega delovanja in kakšno podporo bi pri tem potrebovali. 

 
O Platformi znanja: 
Platforma znanja je pobuda Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, s katero želimo 
vzpostaviti trajnejši okvir za redno informiranje deležnikov o aktualnih evropskih pobudah, kot 
tudi za sodelovanje, sooblikovanje in izmenjavo mnenj na področjih visokega šolstva, raziskav in 
inovacij. Na ta način želimo okrepiti so-oblikovanje in skupno uresničevanje politik na teh 
področjih, podpreti vpetost slovenskega visokošolskega, raziskovalnega in inovacijskega 
prostora v evropski prostor, učinkovito spodbujati sinergije med področji in skupaj graditi družbo 
znanja, ki lahko bistveno prispeva k dobrobiti državljanov. 
 
 


