
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ključne informacije o dogodku: 

4. mednarodna konferenca Circular Change 
 

Vljudno vabljeni na 4. Circular Change konferenco, katere častni pokrovitelj je predsednik Vlade Marjan 

Šarec. Dogodek soustvarjamo skupaj s številnimi deležniki in tako gradimo skupnost nosilcev krožnega 

gospodarstva – trajnostno usmerjenih podjetij ter ostalih deležnikov ter vladnih akterjev v Evropi in svetu. 

4. konferenca premika meje v smeri »manj besed, več dejanj«. Prehod iz linearnih v krožne modele je 

prepoznan kot nujen, kaj pa se dejansko dogaja na terenu? Letos bo konferenca usmerjena na konkretne 

primere iz prakse. Prvi dan dogodka jih bodo predstavili voditelji domačih in mednarodnih podjetij, ki 

delujejo v panogah izpostavljenih kot ključnih za krožni prehod v Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo 

Slovenije – prehrambni sistem, predelovalne dejavnosti, mobilnost in lesno-predelovalne dejavnosti. 

Poudarek bo tudi na kreativnih industrijah. Osrednji del drugega dne pa bo razprava, ki povezuje 

akademski, politični in gospodarski pogled mednarodnih odločevalcev na scenarije, ki odgovarjajo na 

izziv mladih: Nimamo planeta B!  

Dogodek bo potekal v Mariboru, v prostorih Maribox,  16. in 17. maja, 2019. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

V dveh dneh na dogodku pričakujemo okoli 400 udeležencev iz več kot 20 držav, ki bodo vključeni v 

soustvarjanje trajnostnih, krožnih rešitev usmerjenih v tukaj in zdaj. 

Zakaj je to dogodek za vas:  

 Več kot 30 izjemnih govorcev – iz Evrope, Japonske, Brazilije in ZDA – izkoristite priložnost 

za osebna srečanja. 

 V središču konkretni poslovni krožni primeri: Pivovarna Laško Union (Heineken int.), Butan 

Plin, Aquafil, Skaza in številni drugi. 

 Nizozemska - država v fokusu – kako je postala »krožni epicenter« Evrope. 

 Vključujoče in povezujoče vzdušje – mladi protestniki, globalni voditelji, prebojni kreativci, 

uspešni gospodarstveniki, slovenski in evropski politiki. 

 Ključni dogodek na temo krožnega gospodarstva v regiji po mnenju World Economic Forum in 

del programa Green Week of Europe. 

 Predavanja, razprave, predstavitve, razstave, mreženje in sproščeno druženje. 

  

UDELEŽBA NA KONFERENCI JE BREZPLAČNA. 

Program in registracija na 

www.circularchange-conference.com  

#circularchange2019 

 

Več o dogodku: 

Zakaj že četrtič mednarodni dogodek na temo krožnega gospodarstva v Sloveniji? 

»Želimo kakovost bivanja za vse«, smo zapisali v ključnih strateških dokumentih Slovenije. Mladi med tem 

po celem svetu na ulicah glasno sporočajo: Nimamo planeta B! Velika mednarodna podjetja in mali 

obrtniki, lokalni odločevalci in globalni voditelji, znanstveniki in ustvarjalci, vladniki in nevladniki, kmetje 

in industrijalci, nacionalni in družbeni mediji, državljani z volilno pravico in najmlajši, vsi smo del iste 

zgodbe – tukaj in zdaj odločamo o možnostih za (kakovostno) preživetje civilizacije na Zemlji. Krožno 

gospodarstvo je del rešitve. 

https://www.amcham.si/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Konferenca na seznamu dogodkov Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) 

Zaradi aktualnih tematik, ki jih predstavljamo in vrhunskih domačih in svetovnih govorcev, ki jih vključimo 

v dogodek, je konferenca postala eden najodmevnejših dogodkov na področju krožnega gospodarstva v 

regiji – tudi po izboru Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). Dokazali smo, da prav v Sloveniji znamo 

sooblikovati vsebine in prikazati konkretne projekte, ki spodbujajo prehod iz linearnega v krožni model 

gospodarjenja in sprožajo nove povezave, nova mednarodna sodelovanja za krožno tranzicijo – aktivnosti 

s pozitivnim učinkom.  

Častni pokrovitelj predsednik Vlade RS Marjan Šarec in zastopanost Ministrstev 

Letos je že tretjič zapored častni pokrovitelj konference predsednik Vlade Republike Slovenije. 

Povezujemo namreč vsebine s področja obvladovanja klimatskih sprememb, doseganja Ciljev 

trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva kot novega ekonomskega modela. Izzive lahko 

naslavljamo le z medresorskim sodelovanjem, zato se v dogodek vključujejo in ga podpirajo Ministrstvo 

za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za gospodarstvo in tehnološki razvoj.  

Med govorci vodilni mednarodni krožni akterji – od aktivistov do gospodarstvenikov 

Interes za nastop na Circular Change konferenci se iz leta v leto krepi. Letos se prvi dan osredotočamo na 

konkretne primere dobrih praks iz gospodarstva in vlogo inovativnosti, ustvarjalnosti, drugi dan pa 

namenjamo širšemu razmisleku o tem, kako sploh soustvarjati prihodnost v omejenih okvirih, ki nam jih 

omogoča planet Zemlja. Med sodelujočimi so: dr. Janez Potočnik, nekdanji komisar, so-predsedujoči IRP 

UN; Violeta Bulc, Komisarka za mobilnost in promet; prof. Tadashi Yagi, soavtor knjige The Kyoto 

Manifesto for Global Economics; Mathy Stanislaus, Svetovni gospodarski forum; Giulio Bonazzi, 

predsednik uprave skupine Aquafil: Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union; Luca Jahier, 

predsednik Evropskega ekonomsko socialnega odbora. Pregled vseh govorcev: https://circularchange-

conference.com/speakers/ 
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Komu je dogodek namenjen? 

Vsak od nas ima priložnost z odločitvami in ravnanjem prispevati k krožni spremembi. Vabljeni, da 

aktivno sodelujete in se povezujete. V program so vključeni: 

 Gospodarstveniki, podjetniki, obrtniki 

 Ustvarjalci z različnih področij in nevladniki 

 Predstavniki lokalnih skupnosti in mest 

 Vladni predstavniki in predstavniki mednarodnih institucij 

 Raziskovalci in inovatorji  

 Mediji 

 

Circular Change -  Institut za krožno gospodarstvo – kaj lahko dosežemo skupaj 

Circular Change je najboljša vstopna točka za vaše mednarodno krožno potovanje. Smo soavtorji Kažipota 

za prehod v krožno gospodarstvo Slovenije (2018). Predsedujemo Evropski platformi za krožno 

gospodarstvo v Bruslju (ECESP). Smo člani mednarodne mreže Circular Hotspot. Svetovni gospodarski 

forum nas je v okviru nagrad The Circular umestil med šest finalistov za Circular Economy Leadership 

Award 2018. Od 2016 povezujemo deležnike – državljane, podjetja, mesta, ustvarjalce, inovatorje, vladne 

institucije – izvedli smo več kot 30 projektov, imeli več kot 200 predstavitev v več kot 30 državah. 

Omogočamo dostop do globalno uveljavljenih strokovnjakov in konzorcijev, konkretnih krožnih praks, 

orodij za krožno transformacijo, soustvarjanje strokovnih dogodkov. Vašo krožno zgodbo umestimo na 

globalni zemljevid krožnih prebojnikov – tudi v okviru odmevne mednarodne konference Circular Change! 

Več: www.circularchange.com 

 


