
 
 
 
 
 
 

KONFERENCA O KROŽNEM GOSPODARSTVU  

PRILOŽNOSTI IN IZZIVI 
Ekologi brez meja in Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije pripravljamo 

Konferenco o krožnem gospodarstvu, ki bo 3. novembra 2015 potekala v Kongresnem 

centru na Brdu pri Kranju. 

Zakaj konferenca o krožnem gospodarstvu? 

Industrijsko dobo zaznamuje linearni model, ki je v celoti odvisen od omejenih količin naravnih 

virov, naraščanje svetovnega prebivalstva pa nanje ustvarja še dodaten pritisk. Kot odziv na ta 

tveganja se je razvil model krožnega gospodarstva, njegov cilj je ustvariti prožno in odporno 

globalno gospodarstvo, ki bo prekinilo povezavo med rastjo in omejitvami naravnih virov. 

Krožno in zeleno gospodarstvo sta zato trenutno najbolj aktualna pojma, vezana na 

gospodarstvo prihodnosti.  

Konferenca o krožnem gospodarstvu bo udeležencem pojasnila, kaj krožno gospodarstvo 

sploh je ter odgovorila na dve ključni vprašanji za Slovenijo:  

 bomo postali aktivni del teh zgodb in jih soustvarjali ali zgolj opazovali;  

 in če se odločimo za prehod v krožno gospodarstvo, kako bomo to izvedli in kaj za to 

potrebujemo?  

Učinkovita raba virov in krožno gospodarstvo sta eno od področij, ki jih zajema program 

črpanja kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi. Konferenca ponuja možnosti 

in razmislek, kako jih bomo porabili.  

Kako bo konferenca dosegla svoj namen? 

Na konferenci bodo sodelovali tisti, ki področje krožnega gospodarstva oblikujejo že od vsega 

začetka, tisti, ki so vodilni na ravni oblikovanja politik na evropskem in regionalnem nivoju in tisti, 

ki nam s svojimi primeri udejanjanja krožnega gospodarstva v praksi kažejo, da je smer mogoča 

in nujna.  

Na treh vzporednih sklopih bo priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med udeleženci 

konference ter predstavljenimi primeri dobrih praks. Konferenca je zastavljena tako, da bo 

osvetlila primere iz različnih segmentov družbe in bo tako odlična priložnost za mreženje 

tistih, ki bodo sodelovali pri prehodu v zeleno, krožno gospodarstvo. V zaključnem delu 

bodo sodelovali predstavniki različnih slovenskih ministrstev in gospodarskih združenj ter skupaj 

z udeleženci konference odgovorili na vprašanje ali model lahko predstavlja priložnost za razvoj 

slovenskega gospodarstva ali ne. 

 

http://ebm.si/p/circonf/


 
 
 
 
 
 

 

Komu je konferenca namenjena? 

Konferenca je namenjena velikim, srednjim in malim podjetjem različnih panog, univerzam in 

fakultetam, študentom, raziskovalnim inštitutom in centrom, ministrstvom, javnim 

gospodarskim službam, odpadkovnim shemam, občinam, regionalnim razvojnim agencijam, 

lokalnim akcijskim skupinam, nevladnim organizacijam, političnim strankam ter medijem.  

Kotizacija 

 Redna 

cena 

Cena za nevladne organizacije, 

brezposelne, študente in upokojence 

zgodnja prijava do 30. 9. 2015 55 EUR 8 EUR 

od 1. 10. 2015 70 EUR 10 EUR 

Vse cene vključujejo DDV. Kotizacija vključuje kosilo, simultano slovensko-angleško tolmačenje, 

kavo in prigrizke, brezplačen organiziran prevoz iz Ljubljane in gradiva.  

Dodatne informacije 

 konferenca@ocistimo.si, 040 255 433 

 Prijavni obrazec 
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