
                 

 

 

 

 

VABILO 

 

Spoštovani,  

Vabimo vas na dogodek:  

POSPEŠEVANJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI  

OB ZAČETKU NOVE FINANČNE  PERSPEKTIVE EU 

 

Spletni dogodek bo potekal 17.6.2021 med 10:00 in 13:30 uro. 

 

Krožno gospodarstvo je postalo osrednja tema razvojnih usmeritev Evrope. 

Kje se porajajo priložnosti v Sloveniji in kako jih izkoristiti? 

 

Pod okriljem EIT Climate KIC organizira slovenski EIT Climate KIC HUB serijo dogodkov pod skupnim 

imenom »Dnevi EIT Climate-KIC-av Sloveniji«, namenjenih predstavitvi dejavnosti slovenskega HUB-a in 

spodbujanju inovativnih rešitev na področju prehoda v podnebno nevtralnost.  

Krožno gospodarstvo je bistvenega pomena za spodbujanje zelenega razvoja, doseganje podnebne 

nevtralnosti, za ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarski razcvet.  

Predstavili  bomo dogajanje na tem področju v kontekstu nove evropske razvojne perspektive in državne 

strategije ter spoznali nekaj zanimivih pilotnih primerov inovativnih praks na našem območju.  Z nami 

bodo predstavniki EIT Climate-KIC, predstavniki slovenskega HUB-a, strokovnjaki in inovatorji s področja 

krožnega gospodarstva ter predstavniki mednarodnih mrež in projektov.   

Dogodek je namenjen vsem, ki vas zanima tema krožnega gospodarstva, se soočate z izzivi in iščete nove 

rešitve in pristope,  pri upravljanju podjetij  in mest ter  ostalih skupnosti.  

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Vaše prijave sprejemamo  TUKAJ. 

 

 

 

https://www.climate-kic.org/
https://www.climatehub.si/
https://www.climatehub.si/novice-in-dogodki
https://www.eventbrite.com.au/e/pospesevanje-kroznega-gospodarstva-v-sloveniji-dnevi-si-eit-ckic-hub-a-registration-156076371629?keep_tld=1


                 

 

 

 

 

 

PROGRAM DOGODKA:  

 10:00 – 11.30 

o Uvodni video nagovor - Kirsten Dunlop, direktorica  EIT Climate-KIC (v angleškem jeziku) 
o Predstavitev EIT Climate KIC v Sloveniji – predstavnik E-zavoda 
o Krožno gospodarstvo za evropsko okrevanje – Cliona Howie del Rio, vodja za krožno 

gospodarstvo, EIT Climate-KIC ( v angleškem jeziku) 

o Spodbujanje krožnega gospodarstva v okviru EIT Climate-KIC RIS programa – Annalisa 

Spalazzi, vodja programa EIT Regionalne Inovacijske sheme (RIS) (v angleškem jeziku) 

o Evropska platforma za krožno gospodarstvo in mreženje v kontekstu slovenskega kažipota 

– Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in direktorica Circular Change, predsednica CG 

ECESP  

o Deep demonstrations – Sistemski pristop  k prehodu v krožno gospodarstvo – Kim Turk 

Mehes, svetovalka za EU financiranje, EIT Climate-KIC 

o Evropska iniciativa za krožna mesta – Igor Kos, svetovalec, inštitut Wcycle  

 

11:30 – 13:30 PRIMERI IZ PRAKSE  

o Povečanje učinkovitosti rabe in ponovne uporabe vode v  urbanih območjih Srednje 
Evrope (Projekt CITY WATER CIRCLES) - Anja Prislan, E-zavod in Matej Levstek, Mariborski 
vodovod, javno podjetje, d.d. 

o Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo (Projekta 

CINDERELA IN URGE) - mag. Nuša Lazar, NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o. 

o Urbana zemljina za hrano (Projekt URBANSOIL4FOOD) - Brina Lazar, Mestna občina 

Maribor 

o Razvoj krožnega gospodarstva v Kranju (Projekt CITYCIRCLE) – Marija Ahačič Premrl, 

Mestna občina Kranj in snovanje Centra za krožno gospodarstvo  - Matjaž Berčon, 

Komunala Kranj, d.o.o. 

 

Okroglo mizo vodi Tadej Žurman, strokovni sodelavec, Deltaplan 

 


