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Prehod Slovenije v krožno gospodarstvo  
s pomočjo digitalizacije 

 
Circular4.0: Delavnica izmenjave znanja s političnimi odločevalci – 2. del  

(lokalna/regionalna raven), D.T2.2.4  
 

Torek, 15.6.2021 od 10.00 to 12.30, virtualno 
https://zoom.us/j/92444705845?pwd=WUVsbzRVdWkxUHpKWW1jMXJuUEtyZz09 

Meeting ID: 924 4470 5845, Passcode: 649739 

Program 

Delavnico moderira: dr. Dragica Marinič, SRIP – Krožno gospodarstvo, Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) 

9.45 – 10.00 Registracija  

10.00 – 
10.05 

Pozdrav in uvod Tehnološki park Ljubljana 
(TPLJ), vodilni partner 
Circular4.0 

10.05 – 
10.15 

Projekt Circular 4.0 – podpora prehoda MSP v krožno 
gospodarstvo (KG) s pomočjo digitalizacije 

- Usposabljanja za posredniške organizacije in podjetja  
- Dobre prakse in posebnosti krožnega gospodarstva 

Območja Alp (It, Av, Ne, Fr, Slo)  

Inštitut Jožef Stefan (IJS), 
Bojana Omersel Weeks 

10.15 – 
10.25 

Povzetek prvega dela delavnice z političnimi odločevalci Inštitut Jožef Stefan (IJS), 
Bojana Omersel Weeks 

10.25 – 
11.00 

Uvajane EU direktiv za KG v Sloveniji 
- Pregled obstoječih in novih direktiv EU za KG (odpadki, 

plastika, embalaža, gradbeni material, voda itd.) 
- Kje stojimo v Sloveniji na področju uvedbe EU direktiv 

za KG – trenutno stanje? 
- Kaj je pred nami  v zvezi z direktivami EU v KG? 

  

Gospodarska zbornica Slovenije 
(GZS), Antonija Božič Cerar, 
Oddelek za varstvo okolja, 
direktorica 

11.00 – 
11.10 

Vprašanja in odgovori  

11.10 – 
11.25 

Status priprave kažipotov/akcijskih načrtov za KG Mestne 
občine Ljubljana in primeri dobrih praks KG v MOL 

Mestna občina Ljubljana (MOL), 
mag. Zala Strojin Božič, 
Menedžerka prehoda v krožno 
gospodarstvo, Oddelek za 
varstvo okolja 

 

11.25 – 
11.40 

Status priprave kažipotov/akcijskih načrtov za KG  Mestne 
občine Maribor in primeri dobrih praks KG v MOM 

Inštitut WCYCLE Maribor – Igor 
Kos, svetovalec  

https://zoom.us/j/92444705845?pwd=WUVsbzRVdWkxUHpKWW1jMXJuUEtyZz09
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11.40 – 
11.55 

Status priprave kažipotov/akcijskih načrtov za KG  Mestne 
občine Kranj in primeri dobrih praks MOK 

Mestna občina Kranj – Tomaž 
Lanišek, vodja Sektorja za razvoj 
in pametno skupnost Mestne 
občine Kranj 

11.55 – 
12.25 

Odprti panel: Kako so MSP vključena v kažipote/akcijske 
načrte za KG na lokalni/regionalni ravni in kaj ter kako lahko 
podjetja doprinesejo h KG na lokalni/regionalni ravni? 

 

Mestna občina Ljubljana (MOL), 
mag. Zala Strojin Božič 

Inštitut WCYCLE Maribor – Igor 
Kos  

Mestna občina Kranj – Tomaž 
Lanišek 

12.25 – 
12.30 

Ključne ugotovitve in zaključek delavnice Štajerska gospodarska zbornica 
(ŠGZ), SRIP Krožno 
gospodarstvo, dr. Dragica 
Marinič 

 

Cilji delavnice:  
- Predstaviti projekt Circular4.0 (Interreg Območje Alp) – podpora prehoda MSP v krožno gospodarstvo 

(KG) s pomočjo digitalizacije (usposabljanja za posredniške organizacije in podjetja ter dobre prakse in 
posebnosti krožnega gospodarstva Območja Alp – It, Av, Ne, Fr, Slo) 
 

- Predstaviti povzetek prvega dela delavnice z političnimi odločevalci na nacionalni ravni z dne 9.6.2021. 

- Predstaviti status implementacije EU direktiv za KG v slovensko zakonodajo (predelovalna industrija – 
plastika, embalaža, lesno predelovalna industrija, tekstil), gradbeništvo, vode, odpadki in kako naprej. 

- Predstaviti status priprave kažipotov/akcijskih načrtov za KG Mestne občine Ljubljana, Mestne občine 
Maribor ter Mestne občine Kranj. 

- Izmenjati informacije/znanje, kako so MSP vključena v kažipote/akcijske načrte za KG na 
lokalni/regionalni ravni in kaj ter kako lahko podjetja doprinesejo h KG na lokalni/regionalni ravni. 

 

Prosimo za predhodno prijavo na delavnico: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRnw63hpCH_E0fvhtku-j2uHWKaISSygXOam-

qyO87r2cNjw/viewform 

 

 
Delavnica se bo snemala. Posnetek bo javno objavljen na platformi TalentsLMS za potrebe usposabljanja 

operaterjev in podjetij. 

 

 
 

Projekt Circular4.0 je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa 

Interreg Območje Alp. 
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