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VABILO
na dogodek v okviru projekta Retrace, Interreg Europe

Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo
sreda, 6. julij 2016, ob 10.00
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Južna dvorana, Ljubljana
Živimo v izjemno kompleksnem svetu medsebojnega prepletanja in soodvisnosti. Oblikovali
smo antropocentrično globalizirano družbo, ki se sooča s številnimi problemi, gospodarskimi,
okoljskimi, družbenimi, varnostnimi, itd.
Kompleksnost vzročno posledičnih povezav zahteva drugačen, sistemski pristop k reševanju
problemov. Eden od takšnih načinov je tudi sistemsko oblikovanje, ki pridobiva na
prepoznavnosti. Z uporabo takšnega pristopa lahko v praksi oblikujemo sisteme:






v katerih odpadki predstavljajo vir, ki ga je mogoče valorizirati in s tem ustvariti nove
priložnosti predvsem za mikro in mala podjetja;
kjer akterji na posameznem teritoriju sodelujejo;
ki prek samoizgrajevanja in samoohranjanja oblikujejo pot svojega lastnega razvoja;
ki izhajajo iz identitete in virov posameznega teritorija in delujejo lokalno;
ki človeka postavijo v središče projekta, saj so namenjeni predvsem zadovoljevanju
njegovih potreb.

Na dogodku vam bodo tuji in domači strokovnjaki predstavili osnove sistemskega oblikovanja in
možnosti njegove uporabe pri iskanju razvojnih rešitev posameznih teritorijev, ki prehajajo v
krožno gospodarstvo. Predstavljena bo tudi vsebina primerov dobrih praks, ki so jih identificirali
partnerji projekta RETRACE.
Na dogodek se je potrebno prijaviti preko spletne povezave. Prijave sprejemamo do 1. julija
2016, oziroma do zasedbe prostih mest. Udeležba je brezplačna.
Vljudno vabljeni,
Alenka Smerkolj
ministrica

Priloga:
- program in dodatne informacije

PROGRAM

Na poti sodelovanja: sistemsko oblikovanje za prehod v krožno gospodarstvo
Sreda, 6. julij 2016, ob 10.00

9.30–10.00

Prijava udeležencev

10.00–10.10

Pozdravni nagovor ministrice za razvoj, strateške projekte in
kohezijo Alenke Smerkolj

10.10–10.40

Sistemsko oblikovanje, teritorialni potenciali
Luigi Bistagnino
Predstojnik magistrskega študija sistemskega oblikovanja
politehnični Univerzi v Torinu in zagovornik Modre Ekonomije.

10.40–11.10

na

Pozitivni razvoj: sistemski pristop k oblikovanju grajenega okolja z
manjšim vplivom na okolje
Philippe Vandenbroeck
Inženir, filozof , urbanist in izkušeni načrtovalec scenarijev na področju
sistemov. Ustanovitelj svetovalnega studia shiftN.

11.10–11.30

Odmor za kavo in prigrizek

11.30–12.00

Strokovnjaki ne obstajajo: participatorno oblikovanje
Barbara Predan
Predavateljica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in
predsednica društva Pekinpah.

12.00–12.30

Predstavitev projekta Retrace, Interreg Europe
Marjana Dermelj
Vodja projektne skupine za izvedbo projekta Retrace (A Systemic
Approach for Regions transitioning towards a Circular Economy).

12.30–13.00

Vprašanja, odgovori, razprava

Prijava na dogodek
Na spletni povezavi.
Število mest je omejeno.
Dodatne informacije
Dogodek bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano prevajanje.
Kontakt
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
E: marjana.dermelj@gov.si, katarina.podobnikar@gov.si
T: 01/400 3397, 01/400 3489
Lokacija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Južna dvorana
Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Mestni avtobus
20 Nove Stožice-Fužine
22 Kamna Gorica-Fužine

Oglejte si Muzej
zemljevidu.
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