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Prilagojeni
programi
strokovnega
usposabljanja, 
ki podjetnikom, 
managerjem in 
snovalcem
politik
omogočajo
udejanjati 
inovacije
krožnih 
poslovnih
modelov.



Kaj vse prispeva CBA

Pomagamo managerjem obvladovati poslovne preobrazbe iz linearnega v krožno;

Podpiramo podjetnike pri razvoju krožnih podjetij in čim večjem izkoristku njihovega krožnega 
potenciala;

Razvijamo kompetence (sposobnosti) in znanja (veščine), potrebne za uvajanje krožnih poslovnih 
modelov in podporo njihovemu izvajanju;

Pomagamo pri naložbenih odločitvah v trajnostno poslovanje in spodbujamo financiranje trajnostnih 
projektov;

Spodbujamo najboljše prakse in razvijamo učna orodja.
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„Formati“: 

CIRCULAR OPPORTUNITY DAYS – DNEVI KROŽNIH 

PRILOŽNOSTI

FULL-TRACK CBA

IN-COMPANY INITIATION PROGRAMMES

POSLOVNO SVETOVANJE IN MENTORSTVO

CIRCULAR SCALEUP MODULEINESS)

FINANČNO (INVESTICIJSKO) SVETOVANJE IN 

POSREDOVANJE
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Klienti in partnerstva

Valtex

Aquafil

Iskraemeco

ICP (Pulp and

paper institute)

…

Krožni 

prebojniki

Inovacijska 

omrežja in 

združenja

Programski 

partnerji

Mediji in 

platforme

Renwable

Matter

–

Materia

rinnovabile

Tromba

CEC

…

KLIENTI MREŽA KROŽNIH DELEŽNIKOV KOMPETENČNI 

PARTNERJI

CB Investor

Network

…

Business 

Angels

VC Funds

Private Equity

Banks
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(aspiring)

…

RRA, KOC, druga 

poslovna združenja 



Vsebinska zasnova Full CBA

Priprava (Modul 0)

- Izbor udeležencev

- Identifikacija njihovih potreb preko vprašalnika za vrednotenje krožne
naravnanosti (Circularity Assessment)

- Prilagoditev vsebine programa izbrani ciljni skupini slušateljev in organizacijam,
od koder prihajajo. 

- Izbor pilotnega primera / področja preobrazbe

Vsebina modulov

- Modul 1: Preoblikovanje poslovnega modela

- Modul 2: Konceptualizacija krožne transformacije: korak za 
korakom.

- Modul 3: Vodilna orodja za izvajanje krožne transformacije.

- Modul 4: Financiranje in vlaganje v krožne poslovne modele.

- Zaključna predstavitev pred potencialnimi investitorji
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Mentorstvo in svetovanje

- Delavnice s praktičnim prenosom znanj in  
tematikami, prilagojenimi za posamezne panoge. 

- Spoznavanje poslovnih primerov dobrih praks. 

Termini

- spomladanski: vpis do 20 marca; prvi modul: 
26 – 27. marca 2020

- jesenski: vpis (predvidoma) do 25 avgusta

Polna vrednost udeležbe (5-modulov) skupaj z 
oceno Full CAS in konco predstavitvijo:

- 850 evrov na udeleženca

- vsak naslednji udeleženec: 10% popust
23

Vsebinska zasnova Full CBA (II)

Minimalno št. udeležencev: 16



CBA Expert practitioners in CBA Investor network….

… pomeni predanost, izkušnje, občutek za skupno dobro in … radovednost. 

Ob tem pa naj bo še dober posel.
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