KROŽNI NAČIN ŽIVLJENJA
Prijavitelj operacije: OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
Partnerji: A.L.P. Peca d.o.o. in Društvo Koroški medgeneracijski center
Vrednost operacije: 51.711,00 EUR
Vrednost sofinanciranja (ESRR): 39.996,00 EUR
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1. 9. 2019 - 31. 5. 2020
2. FAZA: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020
Ozadje operacije
V Evropi že dalj časa potekajo aktivnosti, ki spodbujajo postopno prehajanje v v nov model krožnega
gospodarstva, kar bo okrepilo konkurenčnost gospodarstva v svetu, spodbudilo trajnostno
gospodarsko rast in ustvarilo nova delovna mesta. Spreminjanje odpadkov v dragocen vir je eden od
temeljev za Evropo, učinkovito z viri, kot je tudi pristop krožnega gospodarstva.
Sveženj ukrepov za prehod h krožnemu gospodarstvu od članic Evropske unije zahteva takojšnjo
ukrepanje. Evropske regije in mesta imajo tako pomembno nalogo, da sprejmejo strategije in ukrepe,
s katerimi bodo v svojem okolju organizirale krožne modele ekonomije, ki bodo spodbudili trajnostni
razvoj in večjo konkurenčnost.
Zelo dobro napisano, usmeritve so pametne, potrebne …. Kje pa smo v Sloveniji?
Kaj je krožno gospodarstvo? Koliko ljudi na cesti, zaposlenih v podjetjih, tudi vodilnih kadrov, bi znalo
na kratko, konkretno odgovoriti na to vprašanje? Kolikšen odstotek mladih bi znalo vsaj približno
odgovoriti?
Dejstvo je, da bi znalo odgovoriti zelo malo vprašanih …. Večina vprašanih bi odgovorila, da so za
pojem krožno gospodarstvo že slišali, vendar pa ne bi znali točno povedati kaj to pomeni.
V teoriji je bilo v Sloveniji na to temo že kar nekaj razprav, pripravljen je bil Kažipot prehoda v krožno
gospodarstvo Slovenije, pa vendar je v Sloveniji informiranost nizka, poznavanje te teme pa zelo
slaba. Ker smo prepričani, da tudi v naši Mežiški dolini ne odstopamo kaj preveč od slovenskega
povprečja, smo pripravili operacijo, ki bo pozitiven korak k večji informiranosti in poznavanju teme…
mogoče tudi drugi korak k prepoznavanju možnih pobud, predlogov in ukrepov, ki izvirajo iz prakse in
so usmerjeni k doseganju dolgoročnega cilja prehoda v nov, zdravorazumski model gospodarjenja.
Cilji operacije
Dolgoročni cilji (namen) operacije:
• Kaj je krožno gospodarstvo? Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo
kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in
tako izkoristimo ves njegov potencial. V takšnem sistemu za odlaganje ostanejo vedno manjše
količine, ki bistveno manj vplivajo na okolje, kot količine, ki jih odlagamo danes. Le s
preoblikovanjem obstoječih modelov v učinkovitejši, krožni model gospodarjenja z viri, lahko
zagotovimo varnost oskrbe z viri, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij.
• Prehod v krožno gospodarstvo prinaša višjo konkurenčnost gospodarstva, nova delovna
mesta, manjšo odvisnost od uvoza virov, krepitev ekonomske in družbene stabilnosti, okrepljeno
inovativnost in nove poslovne priložnosti ter zmanjšane obremenitve okolja.
• Dejstvo pa je, da bo za prehod v krožno gospodarstvo potrebna prava kulturna revolucija, ki

bo omogočila prehod iz gospodarstva, ki je povsem zasidrano v potrošnji in potrošništvu, v
gospodarstvo, ki bo temeljilo na ponovni uporabi, recikliranju in ponovnemu izkoriščanju.
• Glavno vlogo pri teh spremembah pa bodo odigrali tisti, ki so danes otroci in mladostniki, saj
do preoblikovanja kulturnih vzorcev ne more priti brez izobraževanja za trajnost in za „krožni
način življenja“!
• Namen operacije je, da se našim otrokom in mladostnikom ponudi vsaj prvi korak v smeri
ustrezne vzgoje in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja in krožnega načina življenja,
da bodo prav oni lahko postali resnični nosilci zgodovinskih sprememb….
Kratkoročni/operativni cilji operacije:
• Zvišati nivo informiranosti in tudi zainteresiranosti predstavnikov malega gospodarstva za
tematiko prehajanja v krožno gospodarstvo
• Informiranost in ozaveščenost otrok in mladine Mežiške doline o pomenu Krožnega načina
življenja
• Dvigniti nivo informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev – od najmlajših do najstarejših – o
pomenu učinkovite rabe virov na vseh področjih življenja – dom, služba, šola, ….
Aktivnosti operacije
1. FAZA
-

DP1: Vodenje in koordinacija operacije
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo operacije, vodenje
dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje
doseganja rezultatov ter poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi
operacije. Finančno spremljanje izvajanja operacije. Skrb za izpolnjevanje obveznosti glede
označevanja, promocije ter informiranja in obveščanja javnosti o izvajani operaciji.

-

DP2: Krožno gospodarstvo v EU, Sloveniji in v Mežiški dolini – analitični del, ki bo podlaga
za nadaljnje delo s posameznimi ciljnimi skupinami.
Kje smo? Kako nam uspeva? - pregled gradiv in priprava poudarkov za boljše poznavanje
stanja na področju izvajanja ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo (Sveženj ukrepov
Evropske komisije o krožnem gospodarstvu, Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo
z Akcijskim načrtom v Sloveniji, Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ….)
Pregled primerov dobrih praks v Sloveniji in Evropi, ki bo podlaga za pripravo delavnic za
predstavnike malega gospodarstva po dejavnostih – katere so tiste konkretne aktivnosti in
koraki, ki bi jih lahko preslikali v našo dolino in iskali vzporednice koristne za naše malo
gospodarstvo.
Priprava in izvedba ankete o poznavanju modela krožnega gospodarstva v malem
gospodarstvu na območju Mežiške doline - kakšno je poznavanje in kakšen je odnos do te
teme med predstavniki malega gospodarstva (podjetniki, obrtniki, zaposleni…). Cilj raziskave
o poznavanju krožnega gospodarstva v Mežiški dolini bo pridobiti informacije v zvezi z
ozaveščenostjo zaposlenih o modelu krožnega gospodarstva v smislu ali pojem sploh
poznajo, vedo kaj pomeni, kaj bi jih spodbudilo, da bi v podjetju začeli delati v tej smeri in se
enkrat v prihodnosti odločili, da bi uvedli tak poslovni model, kaj jih ovira oziroma jim
preprečuje delovanje v tej smeri….
Organizacija in izvedba posvetovalne okrogle mize na temo krožnega gospodarstva v Mežiški
dolini, kjer bodo sodelovali lokalni akterji, ki so na različne načine povezani s tematiko
krožnega gospodarstva…

-

-

-

-

-

DP3: Priprava in izvedba predstavitvenih aktivnosti – predstavniki malega gospodarstva na
delavnicah razmišljajo o korakih na poti v krožno gospodarstvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Priprava in izvedba splošnega predavanja na temo Krožno gospodarstvo v teoriji in praksi – v
Sloveniji je bilo o krožnem gospodarstvu že nekaj razprav, pa vendar je informiranost
posameznikov, vodilnega kadra in zaposlenih v podjetjih dokaj slabo.
V prvem delu dogodka bodo udeleženci iz gospodarstva in širše javnosti pridobili nekaj
splošnih znanj in dejstev o krožnem gospodarstvu kot novem modelu gospodarstva ….
V drugem delu pa bodo udeleženci spoznavali primere dobrih praks na tem področju, tudi s
predstavitvami gostov…
Priprava in izvedba dveh strokovnih predavanj/seminarjev na temo kot npr. Embalaža,
recikliranje, odpadek postane surovina ,…
Priprava in izvedba sklopa 4 delavnic na katerih bodo udeleženci iz različnih dejavnosti
(kovinarji, lesarji, plastičarji, gradbinci, storitvene dejavnosti – frizerji, kozmetičarji, cvetličarji,
gostinci……) iskali možnosti in prve korake na poti v »krožne spremembe«. Razmišljanja,
mnenja in predloge udeležencev bomo zapisali in tako naredili nabor pobud in predlogov, ki
izvirajo iz prakse.
DP4: Mladina spoznava »Krožni način življenja«, trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo in
še kaj…
Delo s skupino mladih na eni izmed osnovnih šol v Mežiški dolini v obliki krožka – skupaj z
mladimi bomo raziskali kako s svojim ravnanjem vplivamo na okolje, naravo, ….in kaj bi lahko
naredili, da bi prešli iz klasičnega »vzemi – uporabi – zavrzi« na način proizvodnje in
potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih
materialov in izdelkov kakor dolgo je to mogoče…. Pri delu z mladimi bodo sodelovale tudi
članice Koroškega medgeneracijskega centra Ravne, ki bodo mladim predale svoja znanja in
izkušnje, predvsem s poudarkom na preteklosti, ko se je živelo in varčevalo drugače –
koristne primerjave v smislu »nekoč in danes«….
Mladi krožkarji bodo pripravili in izvedli anketo na temo poznavanja področja trajnostnega
razvoja in krožnega načina življenja. Zahtevnost ankete bo seveda prilagojena ciljni skupini, ki
jo želimo anketirati.
V sodelovanju z mladimi bo pripravljena vsebina predavanja na temo krožnega načina
življenja, ki ga bomo v II. fazi operacije izvedli za osnovnošolce tretje triade na vseh osnovnih
šolah v Mežiški dolini.
Krožkarji bodo sodelovali tudi pri pripravi gradiv za »Energetsko mapo«, ki bo prav tako
pripravljena v II. fazi operacije in predstavljena na jesenskem dogodku za širšo javnost.
DP5: Kampanja »Stara stvar - nova vrednost, zanimiva in uporabna…« namenjena
ozaveščanju in učenju prebivalcev Mežiške doline o pomenu ločevanja odpadkov, o
ponovni uporabi, recikliranju, … o krožnem načinu življenja.
Organizacija in izvedba »debatnih srečanj« na katerih bodo udeleženci iskali nove možnosti
ponovne uporabe odpadne embalaže in drugih uporabnih izdelkov
Organizacija in izvedba delavnic za najmlajše v vrtcih na temo ločevanja odpadkov in izdelave
izdelkov iz odpadne embalaže
Organizacija in izvedba srečanj na medgeneracijskih centrih ali društvih v Mežiški dolini –
ozaveščanje in informiranje različnih ciljnih skupin prebivalcev
DP8: Promocijske aktivnosti, ter informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih operacije
Sodelovanje z mediji – priprava člankov za lokalna glasila, …
Priprava tekstov za objavo na lokalnem radiu - objave o dogodkih na lokalnem radiu

2. FAZA
-

DP1: Vodenje in koordinacija operacije

-

izvaja vodilni partner Obrtno podjetniška zbornica Ravne na Koroškem, ki tudi krije strošek ur
za opravljeno delo.

-

DP5: Kampanja »Stara stvar - nova vrednost, zanimiva in uporabna…« namenjena
ozaveščanju in učenju prebivalcev Mežiške doline o pomenu ločevanja odpadkov, o
ponovni uporabi, recikliranju, … o krožnem načinu življenja.
Izvajajo vsi trije partnerji Obrtno podjetniška zbornica Ravne, podjetniški center A.L.P. PECA
in Koroški medgeneracijski center Ravne. Stroške dela, ki nastajajo ob izvedbi aktivnosti,
prevzameta partnerja Obrtno podjetniška zbornica in A.L.P. PECA sorazmerno glede na
opravljeno število ur. Pri delu članic Koroškega medgeneracijskega centra stroški ne nastajajo
(prostovoljke).
Stroške materiala za izvedbo srečanj in delavnic prevzame ALP PECA.

-

-

DP6: Sodelovanje s šolami v Mežiški dolini
Izvajajo vsi trije partnerji Obrtno podjetniška zbornica Ravne, podjetniški center A.L.P. PECA
in Koroški medgeneracijski center Ravne. Stroške dela, ki nastajajo ob izvedbi aktivnosti,
prevzameta partnerja Obrtno podjetniška zbornica in A.L.P. PECA sorazmerno glede na
opravljeno število ur. Pri delu članic Koroškega medgeneracijskega centra stroški ne nastajajo
(prostovoljke).

-

DP7: Organizacija in izvedba dogodka za širšo javnost kot npr. Energetski dan – v
sodelovanju s predstavniki malega gospodarstva, društvi in mladino (sodelovanje s šolami)
Izvajajo vsi trije partnerji Obrtno podjetniška zbornica Ravne, podjetniški center A.L.P. PECA
in Koroški medgeneracijski center Ravne. Stroške dela, ki nastajajo ob izvedbi aktivnosti,
prevzameta partnerja Obrtno podjetniška zbornica in A.L.P. PECA sorazmerno glede na
opravljeno število ur. Pri delu članic Koroškega medgeneracijskega centra stroški dela ne
nastajajo (prostovoljke).
Stroške izdelave »Energijske mape« - tisk map, zloženk, promocijskih majčk, kulijev, USB
ključkov, papirnatih nosilnih vrečk iz recikliranega papirja …. Prevzameta partnerja A.L.P.
PECA in Obrtno podjetniška zbornica vsak do ene polovice
Strošek prigrizkov z EKO kmetij za udeležence dogodka prevzame Obrtno podjetniška
zbornica Ravne.

-

-

-

-

-

DP8: Promocijske aktivnosti, ter informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih operacije
Izvajata Obrtno podjetniška zbornica Ravne in podjetniški center A.L.P. PECA - pri
aktivnostih nastajajo stroški dela, ki jih oba partnerja prevzemata sorazmerno glede na
opravljeno število ur.
Stroške objave dogodkov na lokalnem radiu prevzame partner ALP PECA
Strošek snemanja prispevka o dogodku za širšo javnost prevzame Obrtno podjetniška
zbornica Ravne.

Rezultati operacije
•

Informirana in ozaveščena splošna javnost o pomenu zdravorazumskega modela
gospodarjenja, ki se obrača nazaj k naravi.

•
•
•
•

Informirani in ozaveščeni otroci in mladina o pomenu trajnostnega razvoja in krožnega
načina življenja.
Informirani predstavniki malega gospodarstva o pomenu krožnega gospodarstva za
konkurenčnost in rast podjetja ter ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta.
Zainteresirani predstavniki malega gospodarstva za uvajanje prvih korakov na poti v krožne
spremembe v svojih dejavnostih
Vzpostavljena mreža za prenos znanja na področju varovanja okolja in energetske
učinkovitosti.

