
 

 

 

VABILO NA 2. MEDNARODNO KONFERENCO O KROŽNEM GOSPODARSTVU - 

2ND CIRCULAR CHANGE CONFERENCE 

Ljubljana, 24. april 2017 

 

Spoštovani,  

 

V veselje in čast nam je, da Vas, lahko povabimo na drugo mednarodno konferenco o 

krožnem gospodarstvu. 2nd Circular Change Conference bo potekala v četrtek in petek, 11. 

in 12. maja 2017 v Ljubljani in Mariboru. 

 

Prosimo Vas za čimprejšnjo potrditev udeležbe z odgovorom na to sporočilo ali po 

elektronski pošti: join@circularchange.com . Za vse informacije smo na voljo tudi po 

telefonu: 01/620 96 91 

. 

Veselimo se Vaše udeležbe in Vas lepo pozdravljamo, 

 

Jurij Giacomelli 

Ustanovitelj in direktor, Giacomelli media 

Nosilec platforme Circular Change 

 

 
Mag. Ladeja Godina Košir 

Voditeljica platforme  

Circular Change 

 

mailto:join@circularchange.com
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O konferenci 

2. mednarodna konferenca o krožnem gospodarstvu - 2nd Circular Change Conference -, 

katere nosilec je povezovalna platforma Circular Change, letos v četrtek in petek, 11. in 12. 

maja, povezuje dve slovenski "krožni" mesti v Ljubljano in Maribor. Častni pokrovitelj 

konference je Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar. 

Mednarodno srečanje, ki je rezultat številnih partnerstev prinaša celovit pogled na izzive sistemskega 

prehoda v nov gospodarski koncept in se posveča procesom transformacije v krožne poslovne modele. 

Dobršen del programa zato sestavljajo uspešni primeri in zgledi tehnoloških, poslovnih in družbenih 

inovacij na področju prehoda v krožno gospodarstvo iz različnih evropskih držav. Ustvarjajo jih 

vizionarji, podjetniki, managerji, raziskovalci in avtorji ter politiki in oblikovalci potrebnih politik za 

uspešno krožno tranzicijo, vsi tisti, ki tvorijo pogonsko silo prehoda v krožno gospodarstvo.  

 

Organizatorji in udeleženci srečanja 

Konferenco organizira povezovalna platforma Circular Change v sodelovanju s številnimi partnerstvi, 

med katerimi izstopata prav obe mestni občini - gostiteljici dogodka. Partnerstvo za zeleno 

gospodarstvo, v katerem Vlada Republike Slovenije povezuje ključne deležnike pri nas, je partner in 

so-organizator drugega dne konference. Konferenci se partnersko pridružujeta Veleposlaništvi 

Republike Italije in Kraljevine Nizozemske, v program pa bo umeščenih še več evropskih držav in 

regij.. 

Med partnerji konference, ki prinašajo mednarodno umeščenost, so Svetovni gospodarski forum, 

Fundacija Ellen MacArthur, Ministrstvo za okolje in prostor s programom evropskih krožnih mest in 

SVRK. Zlasti pa bodo v programu zastopana tista podjetja, ki so v svetovnem merilu najnaprednejša 

na tem področju, kot so Aquafil, Philips Plastika Skaza, Snaga, in podjetja iz panoge celuloze in 

papirja pri nas, finančne institucije, med katerimi izpostavimo EBRD, bančno skupino Intesa Sanpaolo, 

Zavarovalnico Sava in številne druge "pionirje krožnega gospodarstva".  

V obeh dneh pričakujemo prek 400 udeležencev tega mednarodnega dogodka, ki Slovenijo 

umešča med najbolj dejavne države v EU na področju prehoda v krožno gospodarstvo. 

 

Program 

Več o zasnovi in programu 2nd Circular Change Conference je na voljo na tejle povezavi. 

Podrobnejše informacije o konferenci vsebujejo tudi priloženi dokumenti: Conference Concept, in 

Conference Programme. 

 

 

http://www.circularchange.com/events/conference-2017walking-the-talk-enabling-circular-transformation/
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O PLATFORMI CIRCULAR CHANGE 

 

Circular Change (www.circularchange.com) je mednarodna povezovalna platforma, ki 

povezuje gospodarske družbe in ostale deležnike, spodbuja sodelovanje in navdihuje 

inovativnost. Njeno temeljno poslanstvo je obveščati, izobraževati, prepoznati in podpreti 

voditelje ter soustvarjati in interpretirati najboljše prakse in zglede prehajanja v krožne 

poslovne modele.  

 

V platformi Circular Change se povezujejo podjetja in druge organizacije, ki razumejo 

prednosti interdisciplinarnega sodelovanja, stalnega izobraževanja in so odgovorna do 

ekonomskega, družbenega in naravnega okolja. Povezovanje primarno poteka prek članstev 

in strateških partnerstev, pa tudi prek udeležbe v posamičnih izobraževalnih sklopih, 

konferencah, mednarodnih strokovnih ekskurzijah in na druge načine. 

 

Platformo Circular Change je zasnovala svetovalna družba Giacomelli media (Gm), ki jo tudi 

izvaja (www.giacomellimedia.com), in nosi odgovornost za izvajanje njenega poslanstva, 

skladno z javno objavljenim pravili delovanja. Platformo vodi Ladeja Godina Košir. strokovno 

jo sooblikuje in podpira Posvetovalni odbor (Advisory Board) z mednarodno zasedbo, ki mu 

predseduje dr. Janez Potočnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.circularchange.com
http://www.giacomellimedia.com/

