Maribor, 30.6.2017

VABILO MEDIJEM
- Srečanje odprto za javnost -

KROŽNO GOSPODARSTVO KOT POTENCIAL ZA DOLGOROČNE
GOSPODARSKE, OKOLJSKE IN DRUŽBENE KORISTI
SREČANJE PARTNERJEV IN DELEŽNIKOV V PROJEKTU CIRCE

Spoštovane, spoštovani,
Skupnost občin Slovenije od januarja 2017
regije v smeri krožnega gospodarstva), ki
krožnega gospodarstva (CE) v Evropi,
gospodarstvo, Evropske komisije (2015).
programa Interreg Europe.

izvaja projekt CirCE (Evropske
je namenjen krepitvi razširjanja
v skladu s Paketom krožno
Projekt je financiran s strani

Cilj projekta je pomagati vključenim partnerjem povečati zmogljivosti svojih instrumentov in politik
za usmerjanje gospodarstva v smeri krožnega modela. Projekt izvaja to nalogo s ciljem spreminjanja
ali ponovnega naslavljanja instrumentov izbranih politik z izmenjavo znanja ter izkušenj med
partnerji, s pomočjo trajnega vključevanja zainteresiranih strani in z globljo analizo gospodarskega
sistema. Skupnost občin Slovenije bo v projektu naslavljala Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glavni poudarek bo namenjen vplivanju na ukrepe v okviru
prednostne osi 9, kar bi lahko privedlo do boljših lokalnih razvojnih strategij in / ali k novim
projektom z učinki na lokalni ravni. Kjer bo to mogoče in ustrezno pa tudi v okviru prve in tretje
prednostne osi. Več o projektu najdete tukaj.
V okviru projekta bomo 4.7.2017 in 5.7.2017 izvedli seminar za partnerje in deležnike v projektu
CircE, ki bo potekal v prostorih Ministrstva za kulturo (dvorana v pritličju), Maistrova 10,
Ljubljana. V okviru srečanja se bomo posvečali priložnostim in oviram za razvoj krožnega
gospodarstva v sektorjih turizem, odpadki in mobilnost. V nadaljevanju prilagamo program
dvodnevnega dogodka, ki bo potekal v angleškem jeziku:

4.7.2017 – Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
9.30
10.00-10.20

Registracija udeležencev
Pozdravni
nagovori

Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika
Vlade RS
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS
Alessandro Dacomo, vodilni partner projekta, regija
Lombardija

10.20-11.30

Sektor turizem

Okrogla miza
11.30-11.50
11.50-12.50

Zelena shema slovenskega turizma – Jana Apih,
GoodPlace
Zelene nabavne verige – Petra Križan, Turizem Ljubljana
Razpršeni hoteli – projekt sodelovanja lokalnih akcijskih
skupin – Aleš Zidar, Društvo za razvoj slovenskega
podeželja
Okrogla miza o priložnostih in ovirah za vzpostavitev
krožnega principa v turizmu
Odmor

Sektor odpadki

Implementacija in učinki Repair Café v občini Vojnik
– dr. Marinka Vovk, ustanoviteljica Repair Café v Sloveniji
Projekt WCYCLE Maribor - Igor Kos, Inštitut WCYCLE
Maribor
AquafilSLO – integracija principov krožnega gospodarstva
v praksi - Edi Kraus, generalni direktor

Okrogla miza
12.50-13.50

Sektor
mobilnost

Okrogla miza

Okrogla miza o priložnostih in ovirah za vzpostavitev
krožnega principa na področju odpadkov
Izzivi na področju trajnostne urbane mobilnosti –
slovenske specifike v primerjali z velikimi evropskimi
mesti – Teo Bunta, Zavod Zadihaj
Predstavitev kartice Urbana - Jošt Šmajdek, Javni
Holding Ljubljana
Okrogla miza o priložnostih in ovirah za vzpostavitev
krožnega principa na področju mobilnosti
Sprehod do Hotela Park

14.00–15.00

Kosilo v hotelu Park

4.7.2017 - PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS – ŠTUDIJSKI OBISK
15.00 – 15.45

Hotel Park – urbani zeleni koncept - Urša Malovrh, direktorica hotela
Prevoz z
avtobusom

16.00 – 17.00

Inštitut za celulozo in papir – Strateški projekt Cel.krog in
predstavitev pilotne opreme za razvoj produktov iz papirja iz odpadne
biomase - Mateja Mešl, direktorica
Prevoz z
avtobusom

17.15 – 18.15

Predstavitev centra ponovne uporabe Ljubljana in Repair Caféja
Ljubljana – dr. Marinka Vovk, direktorica
Prevoz z
avtobusom

18.30 – 19.30

Predstavitev RCERO Ljubljana - Igor Petek, pomočnik direktorja
Prevoz z
avtobusom

19.45 - …

Povratek v mestno jedro

5.7.2017 – delavnica VELIKA MESTA, ki jo vodi LWARB (London)
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
8.45 – 9.00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.45

Uvod v programe LWARB z možnostmi in ovirami na visoki ravni Resource London, Advance London in Circular London

9.45 – 10.30

Na podlagi informacij v uvodu - delavnica posvečena naložbam za podporo
krožnemu gospodarstvu

10.30 – 11.15

Uvod v delo LWARB na področju hrane – razprava o identificiranih
priložnostih in ovirah, deljenje izkušenj med partnerji, koriščenje
razpoložljive tehnologije za spodbujanje krožnega gospodarstva

11.15 – 12.00

Predstavitev dela LWARB na področju gradnje – razprava o priložnostih in
ovirah, izmenjava izkušenj med partnerji in izkoristek razpoložljive
tehnologije

12.00 – 12.30

Odmor s pogostitvijo

Predstavnike medijev vabimo k udeležbi in poročanju. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije in
koordinacije dogodka na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vašo udeležbo (in
katerega dela se boste udeležili), najkasneje dan pred dogodkom, to je 3.7.2017.
Vljudno vabljeni,
Jasmina Vidmar, .l.r.
generalna sekretarka SOS

***
Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki šteje
179 občin članic. Število prebivalk in prebivalcev, ki jih skupnost skozi občine članice pokriva je več
kot 90% vseh prebivalcev RS. Občine članice prihajajo iz vseh področij Slovenije, županje in župani pa
so vseh političnih prepričanj. Združuje jih prepričanje, da je za razreševanje mnogih problemov, s
katerimi se občine srečujejo, potrebno sodelovati, izmenjavati izkušnje (tudi s tujino), širiti vedenje in
znanje ter združevati moči.

***
Krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal kot odziv na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje
na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. Krožno gospodarstvo se zato usmerja v ponovno
uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, temelji na uporabi obnovljivih
virov energije, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin ter preko zasnove izdelkov
znižuje nastajanje odpadkov.

