Vabilo na dogodek:

Krožno gospodarstvo v praksi
Vabimo vas na dogodek Krožno gospodarstvo v praksi, ki bo potekal v petek 18. novembra 2016, s
pričetkom ob 9.30 uri v Vetrinjskem dvoru, Vetrinjska ulica 30 v Mariboru. Dogodek poteka v sklopu
Meseca krožnega gospodarstva v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Partnerstva za zeleno
gospodarstvo Slovenije in Mestne občine Maribor v sodelovanju s platformo Circular Change.

Namen dogodka je predstaviti aktualno dogajanje na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji in
izpostaviti podjetja, ki svoje poslovne modele že preobražajo iz linearnih v krožne. Srečanje bo
priložnost za vključitev udeležencev v krožne izzive, ki jih bodo pripravila podjetja kot izhodišče za
delovna omizja. Krožno gospodarstvo namreč temelji na povezovanju in vključevanju s ciljem
doseganja večje vrednosti za vse udeležene, kar bo tudi osrednje vodilo dogodka.

Program dogodka*:
9:30 – 10:00

Registracija in sprejem

10:00 – 10:10

Tadej Slapnik, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo: Uvodni nagovor in
predstavitev poslanstva in aktivnosti Partnerstva za zeleno gospodarstvo

10:10 – 10:20

Mag. Tanja Bolte, MOP: Vloga Ministrstva za okolje in prostor kot povezovalca
resorjev in nosilca članstva Slovenije v CE100 Ellen MacArthur Foundation

10:20 – 10:30

Mag. Aleksandra Podgornik, Štajerska gospodarska zbornica: SRIP Krožno
gospodarstvo – kaj prinaša podjetjem in ostalim deležnikom

10:30 – 10:40

Mag. Ladeja Godina Košir, Platforma Circular Change: Krožno gospodarstvo –
od koncepta do aktivnosti

10:40 – 11:10

Primeri krožnih praks: Petrol Energetika, Lumar, Valtex, Oven, Wecycle

11:10 – 11:30

Odmor za mreženje in osvežitev

11:30 – 12:40

Krožna vozlišča s krožnimi izzivi iz prakse

12:40 – 13:20

Povzetki vozlišč in diskusija

13:20 – 13:30

Zaključki dogodka

*Organizator si pridržuje pravico do prilagoditve programa.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna
prijava na elektronski naslov E: join@circularchange.com, najkasneje do srede, 16. 11. 2016.

Vljudno vabljeni!

Mag. Tanja Bolte,
generalna direktorica
Ministrstvo za okolje in prostor

