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Projekt »StudioKroG - Studio Krožnega gospodarstva«, 

ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 
 

 
 

Vabimo vas na 
Strokovno srečanje (»Peer-review) 

AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA V SLOVENIJI 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji (člani IZS) za udeležbo strokovnega srečanja pridobijo 1 kreditno točko iz 
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. 

 

KDAJ: petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 14.30 ure 
 

KJE: Christanova soba, Dvorec Trebnik, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice 

 
Namen strokovnega srečanja 

Peer-review (strokovni) dogodek organiziramo z namenom, da aktiviramo  skupnosti za 

uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Uporaba krožnih sistemov je namreč še vedno premalo 

zastopana v praksi. Da bomo povečali razumevanje, vzpodbudili interes in zanimanje za krožno 

rabo virov, bomo na strokovnem srečanju razpravljali o  akcijskem načrtu, ki se še bolj posveča 

preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov ter 

implementaciji pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih 

kontejnerjev za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene. Le-ti bodo dobili nove 

vsebine, pomembne za razumevanje načel krožnega gospodarstva v vsakdanjem življenju. Nov 

akcijski načrt je namreč eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa 

ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v 

katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov. S tem bo krožno gospodarstvo prišlo v vse 

pore evropskega načrtovanja, zato je njegova implementacija nujna tudi v Sloveniji. 

Za vzpostavitev partnerskega sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja 

možnosti krožne rabe virov, se bo ob koncu projekta za zagotavljanja trajnosti podpisal neformalni 

dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi 

razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji. 

 

Vljudno vabljeni! 

Organizatorja:  

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj 

vodja projekta StudioKroG 

dr. Marinka Vovk, direktorica 

CPU d.o.o. ,SO.P. 
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 PROGRAM  

9.00 

 

 

9.30     

Registracija udeležencev 

 

 

9.30 

 

 

 

9.45 

 

Uvodni pozdravi za vzpostavitev inovativnega sodelovanja 

in krepitev partnerstva  za uveljavljanje načel krožnega 

gospodarstva 

 

• Darko Ratajc, župan Občine Slovenske Konjice 

• dr. Franc Trček, sekretar, Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
 

• mag. Aleš Brglez, direktor JKP Slovenske Konjice 

• dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj  

 
 

 
StudioKroG – zeleni krožni design, 

lokacija CPU Slovenske Konjice (30 m2) 

 

 
StudioKroG – industrijski »waste design«, lokacija CPU 

Rogaška Slatina (100 m2) 

 PROJEKT studioKroG 

 

 

9.45 

 

 

 

10.30 

 

dr. Klavdija Rižnar, vodja projekta, ZRS Bistra Ptuj 

• Predstavitev projekta Studio krožnega 

gospodarstva 

dr. Marinka Vovk, direktorica, Center ponovne uporabe 

• Predstavitev investicije prvega demonstracijskega 

centra krožnega gospodarstva v Sloveniji in 

inovacijski pristop za razumevanje in uveljavljanje 

načel krožnega gospodarstva 

Jan  Evensen, partner Fonix AS (Norveška) 

• Ambiciozni primeri krožnega gospodarstva na 

Norveškem 

 Akcijski načrt za krožno gospodarstvo  

Zeleni dogovor (#EUGreenDeal) 

 

10.30 

 

 

11.00 

 

mag. Zala Božič Strojin, menedžerka prehoda v krožno 

gospodarstvo, Mestna občina Ljubljana  

• Strategija prehoda v krožno gospodarstvo Mestne 

občine Ljubljana.  

11.00 

 

 

11.30 

dr. Jure Kotnik, mednarodno priznan arhitekt na področju 

kontejnerske infrastrukture, Arhitektura Jure Kotnik 

•  Zelena tranzicija in krožna ekonomija na področju 

uporabe rabljenih ladijskih kontejnerjev 
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11.30             12.30 

 

Rihard Fekonja, Zavod PUR 

• Problematika centraliziranega upravljanja s prostorom, s 

poudarkom na mobilnih objektih 

izr. prof. dr. Kaja Pogačar, Univerza v Mariboru - Fakulteta za 

gradbeništvo, prometno inžinirstvo in arhitekturo 

• Zaznavanje interesa za preprečevanje nastajanja odpadkov v 

gradbeništvu in arhitekturi ter vključevanje v krožne sisteme 

   

12.30 - 13.00      Pogostitev z lokalno ponudbo 

 
Mobilne enote, drevesne hiške (Norveška) 

13.00 -

14.00 

Krožnost v praksi (lokalno & socialno podjetniško & 

re-use & brez odpadkov) 

 
Modularni HUB – kontejnerski design (Norveška) 

Nature Compact Living | 

 

 

13.00 

 

 

 

14.00 

 

Nina Meglič, koordinatorka  SRIP – Krožno gospodarstvo, 

ŠGZ 

• Podnebna nevtralnost kot nov izziv 

Barbara Kač Kadunc, Regionalna gospodarska zbornica 

Celje 

• Kako gospodarsko rast ločiti od naraščajoče porabe 

virov? 

Mojca Žganec Metelko, direktorica, socialno podjetje KNOF 

• Primer izvajanja ukrepov Akcijskega načrta za KG z 

deležniki v lokalnem okolju  

Zaključek Podpis neformalnega partnerskega dogovora o sodelovanju  

kot skupnosti za krepitev in širitev krožnega gospodarstva 

 
Kontejnerska infrastruktura za življenje z naravo 

(Norveška) 

 

14.00 

 

 

 

14.30  

Akcijski načrt za krožno gospodarstvo predstavlja nove 
pobude za posodobitev in preobrazbo gospodarstva in 
načina življenja  ob hkratnem varstvu okolja, ki zajema 
celotno življenjsko dobo proizvodov. 

Podpisniki partnerskega sodelovanja: nacionalni organi,  

občine, zbornice, komunalna, gradbena in druga podjetja, 

strokovnjaki iz področja krožnega gospodarstva, RRA, 

izobraževalne institucije, NVO, socialna podjetja idr. 

 

Udeležba na  strokovnem dogodku je brezplačna. 

Zaradi organizacije prosimo za prijavo na spletno povezavo: https://www.1ka.si/a/2c2a01ae  
do 24. 11. 2022. 

Za več informacij kontaktirajte na cpu.marinka@siol.net ali 041 634 594. 
 

Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR. 

www.norwaygrants.si  www.eeagrants.org  www.bistra.si/studiokrog 

https://naturecompactliving.no/
https://www.1ka.si/a/2c2a01ae
mailto:cpu.marinka@siol.net
http://www.norwaygrants.si/
http://www.eeagrants.org/
http://www.bistra.si/studiokrog

