
 

 

     ADRIATIC CLEAN    

CITY FORUM - ACCF’17 

 

5 PRAKTIČNIH KORAKOV NA POTI  

V KROŽNO GOSPODARSTVO, 

Ljubljana, 27. in 28. september 2017 
 
Spoštovani, 
 
vstopimo v jesen z edinstveno priložnostjo za mreženje in vzpostavljanje novih regionalnih 
partnerstev na področju krožnega gospodarstva!  
 
ADRIATIC CLEAN CITY FORUM – ACCF’17 je poslovni forum, osredotočen na vključevanje mest 
in podjetij v razvoj novih, krožnih poslovnih modelov. Številni strokovnjaki iz Slovenije, Jadranske 
regije (Adriatic regija) in drugih držav bodo soustvarjali v Zeleni prestolnici Evrope 2016 – Ljubljani - 
od 27. do 28. septembra 2017. 
 
Poslovni forum, ki združuje mesta in podjetja za hitrejši prehod v krožno gospodarstvo, je 
uvodni dogodek 7. LJUBLJANA FORUM 2017. 

 
 
Od dobrih praks do petih praktičnih predlogov 
V okviru dogodka bomo izoblikovali 5 praktičnih predlogov, ki lahko občinam in podjetjem omogočijo 
hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Predloge lahko s sodelovanjem med deležniki in naslovitvijo na 
ustrezne odločevalske skupine uresničimo v enem letu  na lokalni, nacionalni in regionalni ravni. Vaša 
udeležba pomeni, da podate vaš predlog – vaš glas! 
 

Poudarki programa: 

Sreda, 27. september,                           Circular Change – regionalni partner dneva 

Gospodarsko razstavišče                     Voditeljica in moderatorka dneva: mag. Ladeja Godina Košir,               
                                                                 Circular Change 

 EU IN KROŽNO GOSPODARSTO – KJE SMO (»Izziv – 
odziv«: globalni akterji v areni vprašanj – interaktivna 
diskusija)  

5 KLJUČNIH KORAKOV H KROŽNEMU GOSPODARSTVU 
(»Krožna bitka«: prodorni novinci in predstavniki velikih 
podjetij o pridobljenih  ̶  dobrih in manj dobrih  ̶  izkušnjah) 

VELIKI IGRALCI KROŽNEGA GOSPODARSTVA (»Krožno 
igrišče«: vloga podjetij pri udejanjanju krožnih poslovnih praks) 



 

Sprejem za vabljene:  Večerna pogostitev in mreženje partnerjev ter VIP gostov 
Adriatic Сlean City Forum 2017 

 

Četrtek, 28. september,                          SISWA – regionalni partner dneva  

Ljubljanski grad                                      Voditelj in moderator dneva: Jernej S. Kosmač, SISWA  
 RAVNANJE Z ODPADKI – INFRASTRUKTURA IN NOVE 

TEHNOLOGIJE  (»Lekcije iz regije«: predstavitev različnih 

praks in izzivov s področja ravnanja z odpadki v regiji) 

Ogled dobre prakse:    Obisk Regijskega centra za ravnanje z odpadki  

                                                                 (RCERO) Ljubljana 

 

3 RAZLOGI, ZAKAJ MORATE BITI Z NAMI  
 

                                                 
  

RAZLOG #1 Pomembni ste za soustvarjanje petih dobrih predlogov, ki jih lahko uresničimo v enem letu. 

RAZLOG #2  Deležni boste dobre mere novega znanja in svežih idej: ustvarjalni novinci in prekaljeni 

podjetniki bodo z vami delili uspešne zgodbe.   

RAZLOG #3 Ker lahko prispevate k spremembam na bolje s svojim znanjem  iz izkušnjami iz vašega 

okolja. 

 

Počaščeni bomo, če se nam boste pridružili. Vabilo na vas naslavljamo zato, ker verjamemo, 

da z izkušnjami in idejami, ki jih imate na področju krožnega gospodarstva in mednarodnega 

poslovanja, lahko pomembno prispevate k prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo tako v 

Sloveniji kot v širši regiji. Še danes se registrirajte na spletni strani http://ACCF17.com. 

Z najlepšimi pozdravi, 

Circular Change, voditeljica in izvršna direktorica   Ladeja Godina Košir  

SNAGA Ljubljana, direktor    Janko Kramžar 

ERBA, generalni direktor      Vladislav Kudryavtsev 

http://accf17.com/

