
 
 
 
 
 
 

KONFERENCA O KROŽNEM GOSPODARSTVU 

PRILOŽNOSTI IN IZZIVI 
3. NOVEMBER 2015 / KONGRESNI CENTER BRDO PRI KRANJU 

 

PROGRAM 
UVOD 
Model krožnega gospodarstva  

Evropska komisija bo do konca leta 2015 objavila nov, ambicioznejši predlog svežnja o krožnem 

gospodarstvu. Maja 2015 je Komisija objavila Načrt za krožno gospodarstvo, do 20. avgusta je 

potekalo javno posvetovanje. Medtem pa nekatere države, regije in podjetja v modelu 

prepoznavajo nove priložnosti. Zakaj in kako utirajo pot v krožno gospodarstvo? Zakaj je 

pomembno sodelovanje različnih sektorjev? 

8.00 – 8:30 Registracija udeležencev  

8:30 – 8:40 Uvodni nagovor Irena Majcen, Ministrstvo za okolje in 

prostor 

8:40 – 8:50 Uvodni nagovor Zdravko Počivalšek, Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo 

(nepotrjeno) 

8:50 – 9:00 Uvodni nagovor Miro Cerar, predsednik vlade (nepotrjeno) 

9:00 – 9:30 Predlog svežnja o krožnem 

gospodarstvu 

Karmenu Vella, evropski komisar za 

okolje (nepotrjeno) 

9:30 – 10:00 Krožno gospodarstvo - 

konkurenčna prednost 

Ella Jamsin, Fundacija Ellen MacArthur, 

vodja programa analize in raziskave 

10:00 – 10:30 Odmor  

10:30 – 11:00 Preoblikovanje izdelkov in 

poslovnih sistemov 

Albin Kälin, EPEA Švica, ustanovitelj in 

generalni direktor 

11:00 – 11:30 Gospodarska rast in nova 

delovna mesta 

Dominic Hogg , Eunomia, ustanovitelj in 

predsednik 

11:30 – 12:00 Flamski program učinkovite 

rabe virov 

Jorn Verbeeck , OVAM vodja programa 

12:00 – 13:00 Kosilo  

 

 



 
 
 
 
 
 

SKLOP 1 
Nove priložnosti za podjetja 

Bistven korak za prehod v krožno gospodarstvo je preoblikovanje izdelkov in poslovnih modelov. 

Kako se tega lotevajo večja in manjša podjetja? Kako lahko boljše oblikovanje olajša pridobivanje 

materialov v zadnjem delu življenjskega cikla in s tem zapiranje snovnih tokov?  

Gostiteljica: Marjana Dermelj, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko 

13:00 – 15:00 Philips in Turntoo, nove oblike storitev 

namesto izdelkov 

Marcus Laubscher, Philips, 

vodja programa krožnega 

gospodarstva 

13:00 – 15:00 Zapiranje snovnih tokov in upcycling – 

poliamid 6 

Denis Jahič, Julon, direktor in 

član uprave 

13:00 – 15:00 Industrijska simbioza zagotavlja krožno 

gospodarstvo 

Peter Laybourn, International 

Synergies Limited, izvršni 

direktor 

13:00 – 15:00 Leseno okno od zibelke do zibelke Aleš Ugovšek, M SORA 

15:00 – 15:15 Odmor  

 

SKLOP 2 
Nove priložnosti za lokalne skupnosti 

Odpadki so vir surovin in za prehod v krožno gospodarstvo je pomembno sodelovanje vseh 

akterjev v družbi. Odpadki so za lokalne skupnosti v linearnem modelu predvsem stroški. S 

prehodom v krožno gospodarstvo pa lahko postanejo priložnost za njihov razvoj preko 

preprečevanja, ponovne uporabe in vračanja materialov z učinkovitim ločenim zbiranjem. Kako 

so lokalne skupnosti vključene v učinkovito rabo virov? Kako surovine izkoristijo in vrnejo v 

snovne tokove?  

Gostitelj: Janko Kramžar, predsednik Komunalne zbornice Slovenije   

13:00 – 15:00 Odgovoren turizem – izkušnja iz Irske 

2000-2015 

Maurice Bergin, Hospitality 

Solutions Consulting, direktor 

13:00 – 15:00 Servisne mreže in dodana vrednost 

za lokalne skupnosti 

Sepp Eisenriegler, Servisni center 

R.U.S.Z., izvršni direktor 

13:00 – 15:00 Recikliranje odpadkov za nova 

delovna mesta in nižje stroške 

Marco Mattiello, Contarina, vodja 

mednarodnih odnosov 

13:00 – 15:00 Snovna izraba odpadkov – vir 

naprednih materialov 

Marko Likon, IME-Insol, direktor 

15:00 – 15:15 Odmor  



 
 
 
 
 
 

SKLOP 3 
Zapiranje naravnih krogov 

Fosfor je eno osnovnih hranil rastlin, živali in ljudi. Je neobnovljiv naravni vir, zanj ni nadomestka. 

Nahaja se v neorganskih fosfatnih skalah, svetovne zaloge so omejene. Široko se uporablja v 

kmetijstvu, kjer predstavlja bistveno sestavino gnojil. Najbolj učinkovita metoda njegovega 

recikliranja je kompostiranje zavržene hrane, živalskega gnoja in blata čistilnih naprav. Kako se 

zmanjševanja zavržene hrane lotevajo deležniki v prehranski verigi? Kako zavržke vrniti v naravni 

krog in kako to prispeva h kvalitetni pridelavi hrane ter skrbi za okolje?   

Gostiteljica: dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in redna profesorica na Biotehniški fakulteti 

v Ljubljani 

13:00 – 15:00 Britanski program za lokalne skupnosti in 

preprečevanje zavržene hrane 

Linda Chricton, WRAP, 

vodja upravljanja z viri 

13:00 – 15:00 Zavržena hrana – slovenski primer dobre 

prakse (nepotrjeno) 

 

13:00 – 15:00 Ločeno zbiranje organskih odpadkov: načela, 

koristi in uspešni primeri (tudi v gosto 

naseljenih urbanih središčih) 

Enzo Favoino, Scuola 

Agraria del Parco di Monza, 
predsednik strokovnega 
odbora Zero Waste Europe 

13:00 – 15:00 Prednosti uporabe komposta v kmetijstvu Claudio Ciavatta, Univerza 

v Bologni, redni profesor 

15:00 – 15:15 Odmor  

 

OKROGLA MIZA 
Kako lahko Slovenija izkoristi priložnosti krožnega gospodarstva 

Okrogla miza ter pogovor z gosti in publiko, ki bo dal odgovore na začetna vprašanja konference: 

bo Slovenija postala aktivni del teh zgodb in jih soustvarjala ali zgolj opazovala? Če se odločimo 

za prehod v krožno gospodarstvo, kako bomo to izvedli in kaj za to potrebujemo? 

15:15 – 16:30 Sibil Svilan (SID banka; nepotrjeno), Branko Meh (Obrtno-podjetniška 

zbornica Slovenije, predsednik), Aleš Cantarutti (Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, državni sekretar), Tanja Bogataj 

(Ministrstvo za okolje in prostor, državna sekretarka), Marjan 

Mačkošek (Gospodarska zbornica Slovenije, predsednik) 

 

16:30 Sklepi konference  

 

 


