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ITALIJANSKI MINISTER ZA DELO IN SOCIALNE POLITIKE, GIULIANO POLETTI, OBISKAL 
PODJETJE AQUAFILSLO 
 
Ljubljana, 13. 2. 2018 
Italijanski minister Giuliano Poletti je obiskal slovensko podjetje AquafilSLO, ki je v lasti 
italijanske delniške družbe Aquafil S.p.A. Minister se je sicer v Ljubljani udeležil 
Italijanskega poslovnega foruma z naslovom Znanje in rast produktivnosti v organizaciji 
slovenskega društva Italijansko-slovenski forum. 
 
Ministra je na obisku spremljal veleposlanik Republike Italije v Sloveniji gospod Paolo 
Trichilo, na sedežu podjetja na Letališki cesti v Ljubljani pa so ga sprejeli člani uprave 
slovenskega podjetja: Denis Jahić, dr. Saša Muminović in Gregor Kranjc (generalni direktor 
Edi Kraus je bil zadržan v tujini) ter člana uprave Skupine Aquafil: Fabrizio Calenti in Adriano 
Vivaldi. Vodstvo je ministru predstavilo delovanje Skupine Aquafil in podjetja AquafilSLO s 
poudarkom na obratu za regeneriranje poliamida iz odpadkov. Obrat je del Sistema 
regeneracije ECONYL®, ki ga je v celoti razvila Skupina Aquafil. 
 
Minister Poletti je bil nad obiskom navdušen in je izjavil naslednje: 
»Aquafil je zelo zanimivo in inovativno podjetje, ker je krožno gospodarstvo, torej ideja, da je 
mogoče proizvajati, ne da bi karkoli jemali naravi, konkretno udejanjena. Dokazuje, da tak 
način razmišljanja o gospodarstvu in industriji ni samo teorija ali intuicija, ampak prava 
industrija. Čestitke! V veliko zadovoljstvo mi je tudi, da gre za podjetje, ki ima globalno 
prisotnost, tako v Italiji kot v Sloveniji in drugod po svetu.« 
 
AQUAFIL 
Aquafil je bil ustanovljen leta 1969 v Severni Italiji (Arco, Trento) in je eden od vodilnih 
izdelovalcev sintetičnih vlaken, posebno poliamida 6, v Italiji in na svetu. Skupina je prisotna 
na treh celinah, ima več kot 2.700 zaposlenih na proizvodnih lokacijah v Italiji, Nemčiji, na 
Škotskem, v Sloveniji, na Hrvaškem, v ZDA, na Tajskem in na Kitajskem.  
 
Aquafil je pionir krožnega gospodarstva predvsem zaradi Sistema regeneracije ECONYL®. 
Inovativni in trajnostni proces ECONYL® omogoča pridobivanje novih izdelkov iz odpadkov v 
neskončni zaprti zanki. Poliamidni odpadki, ki vsebujejo tako industrijske odpadke kot 
izdelke ob koncu uporabne dobe (npr. ribiške mreže in preproge), se zbirajo po celem svetu 
in skladiščijo ter mehansko pripravijo v AquafilSLO (Ajdovščina). Tovrstni odpadki se nato v 
AquafilSLO v Ljubljani predelajo tako, da se iz njih pridobi surovina z enakimi kemijskimi in 
kakovostnimi lastnostmi kot surovina, pridobljena iz fosilnih virov. Polimeri, ki se pridobivajo 
iz surovine ECONYL®, se distribuirajo v proizvodne tovarne Skupine Aquafil, kjer se 
preoblikujejo v vlakna za talne obloge in oblačila. 
Za več informacij: www.aquafil.com 
 
AQUAFILSLO 
Skupina Aquafil se je začela širiti preko meja Italije v letu 1995 s prevzemom podjetja 
AquafilSLO – takratnega Julona – tovarne za polimerizacijo in proizvodnjo najlonskih vlaken.  
Podjejte AquafilSLO, ki je bilo eno prvih privatiziranih velikih podjetij v Sloveniji, se je znotraj 
Skupine širilo in razvijalo, tako z nakupom novih obratov kot z investicijami. Danes ima 

http://www.aquafil.com/
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AquafilSLO v Sloveniji štiri tovarne: v Ljubljani, Senožečah, Ajdovščini ter Celju, v katerih je 
zaposlenih preko 850 oseb. Več kot 25-milijonska investicija je leta 2011 pripeljala do 
odprtja prvega obrata za regeneracijo najlona iz odpadkov ECONYL®, ki še vedno ostaja 
revolucionarni projekt Skupine Aquafil.  


