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SCHUY: KOMPLEKSNA EVROPSKA PRAVILA OVIRAJO KROŽNO GOSPODARSTVO  

Kompleksna zakonodaja EU in zapletena pravila vse bolj otežujejo vsakdanje delo in 

dejavnost reciklažnih podje�j in obratov, saj na kocko postavljajo prihodnji uspeh 

krožnega gospodarstva, trdi Michael Schuy, predsednik Evropske konfederacije za 

industrijo recikliranja (EuRIC). 

“EU mora spodbuja� in podpira� krožno gospodarstvo, namesto da ga ovira,” je dejal 

Schuy na letni konferenci v Berlinu. Evropsko komisijo je pozval, naj poenostavi 

pravila, da bodo ta v pomoč in ne vir težav, ki reciklažnim podjetjem po vsej celini 

otežuje delovanje.  

Velik izziv 

“Vodenje podjetja v sektorju recikliranja odpadkov postaja iz dneva v dan zahtevnejše 

in zahteva neprestano prilagajanje pravilom in razmeram na trgu,” je poudaril Schuy, 

ki je zaposlen kot izvršni direktor v nemškem podjetju Schuy Recycling.  

Na razpotju 

Po besedah Schuya reciklažna podjetja trenutno delujejo na razpotju treh regula�vnih 

režimov. Ti pokrivajo področje odpadkov, kemikalij in proizvodov, pomanjkanje 

s�čišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih pa ima lahko 

dologoročne posledice.    

Schuy je še posebej grajal predlog Evropskega parlamenta za spremembo uredbe o 

obstojnih organskih onesnaževalih. Obstojna organska onsenaževala so težko 

razgradljive, stabilne spojine, ki se v okolju zadržujejo zelo dolgo preden razpadejo. 

Predlog ponuja novo raven koncentracije tovrstnih snovi, ki je enaka ali pod mejo 

10mg/kg (ali 0.001 %). 

Še več odlaganja odpadkov? 

Reciklažna podjetja trdijio, da proizvodnja reciklirane plas�ke, ki vsebuje manj kot 

10mg/kg zaviralca gorenja decaBDE (bis(pentabromofenil)eter) na industrijski ravni ni 

tehnično izvedljiva. Konfederacija EuRIC se boji, da bo recikliranje plas�ke iz izrabljenih 

motornih vozil in e-odpadkov v Evropi doživelo svoj konec, če bodo predlagane 

omejitve koncentracije uzakonjene v okviru spremembe uredbe o obstojnih organskih 

onesnaževalih. Schuy je izpostavil “Posledično lahko pride do obsežnejšega odlaganja 

odpadkov in njihovega sežiganja. Mar to hočemo?” - Vir: Recycling Interna�onal 
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SYMBI Projektne aktivnosti 

Drugi študijski obisk v okviru 
projekta SYMBI je potekal med 
18. in 19. 9. 2018 v finski regiji 
Häme pod pokroviteljstvom 
Univerze za uporabne znanos� 
HAMK in Regionalnega sveta 
regije Häme. Osrednji namen 
obiska je bil spodbujanje in 
deljenje dobrih praks na področju 
sistemov pridobivanja energije iz 
odpadkov v okviru krožnega 
gospodarstva s poudarkom na 
dobrih praksah sodelujočih regij 
ne le na področju recikliranja 
različnih materialov, ampak tudi 
na njihovi uporabi v proizvodnji 
energije na podlagi načela 
hierarhije ravnanja z odpadki 
(Direk�va 2008/98/ES o 
odpadkih). 

Srečanje je obsegalo obisk 
finskega mesta Riihimäki, kjer 
pod okriljem podjetja Fortum Ltd. 
deluje kompleks Circular 

Economy Village, pionir prihodnjega 
ravnanja z odpadki, ki sledi načelu 
izrabe odpadkov kot surovine, kjer 
so se udeleženci seznanili s prakso 
podjetja na področju pridobivanja 
energije iz odpadkov. Študijski obisk 
je obsegal tudi ogled Eko 
industrijskega parka Forssa, kjer so 
udeležencem predstavili, na kakšen 
način podjetja na lokalni ravni 
uresničujejo načela industrijske 
simbioze. Podjetja so povezana v 
verigo industrijske simbioze, kjer 
sodelujejo tako, da uporabljajo 
stranske proizvode in odpadke 
drugih podje�j za proizvodnjo 
sekundarnih surovin, bioplina in 
bioetanola. Udeleženci so obiskali 
tudi različne univerzitetne kampuse 
znotraj Univerze za uporabne 
znanos� HAMK in se seznanili s 
projek� univerze na področju 
krožnega gospodarstva in 
pridobivanja energije iz odpadkov. 
Obiskali so t.i. Sheet Metal Centre, 

raziskovalni laboratorij, specializiran 
za oblikovanje trajnostnih rešitev na 
področju oblikovanja, proizvodnih 
metod in energetske učinkovitos� 
stavb. V okviru študijskega obiska so 
se udeleženci udeležili dogodka 
FRUSH 2018. Namen dogodka je 
spodbudi� razvoj zagonskih podje�j in 
podje�j v fazi ras� na področju novih 
krožnih gospodarskih praks ter z 
združevanjem podjetnikov, 
strokovnjakov, inves�torjev in 
študentov ustvarja� priložnos� in 
spodbuja� uresničevanje krožnega 
gospodarstva. Dogodek je edinstvena 
mešanica posvetovanj o novos�h in 
zadnjih trendih, dinamičnih delavnic 
in predstavitev oz. ''pitchingov'' in 
predstavlja enega izmed vzvodov za 
pospeševanje razvoja krožnega 
gospodarstva na Finskem in pla�ormo 
za mreženje in poslovne priložnos�. 
Gradivo z dogodka je dostopno tukaj. 
Več informacij o študijskem obisku je 
na dostopno tukaj. 

  

ŠTUDIJSKI OBISK V OKVIRU IZMENJAVE DOBRIH PRAKS NA PODROČJU PRIDOBIVANJA ENERGIJE IZ 
ODPADKOV V KROŽNEM GOSPODARSTVU, REGIJA HÄME, FINSKA, 18.-20. 9. 2018 



SYMBI Projektne aktivnosti 

Peto srečanje deležnikov projekta 
Symbi in prvi sestanek v okviru 
javnega posvetovanja je 
organizirala Gospodarska zbornica 
regije Molise 28. 9. 2018 v 
italijanskem mestu Campobasso v 
regiji Molise. Namen javnega 
posvetovanja je bil izmenja� 
mnenja in stališča deležnikov 
projekta s širšo javnostjo 
(večinoma predstavniki večjih 
podje�j in MSP), predvsem z vidika 
regionalnih ovir, izzivov in 
vprašanj, kot so npr. stroški 
inves�cije v prehod v krožno 
gospodarstvo.  

Deležniki projekta SYMBI so se 
osredotočili na ''spodbujanje 
krožnega gospodarstva in 
industrijske simbioze v 
regionalnem kontekstu: izmenjava 

in oblikovanje poli�čnih priporočil – oblikovanje akcijskega načrta''. Relevantni regionalni strokovnjaki s področja 
krožnega gospodarstva in oblikovanja poli�k, vključno s predstavniki regije Molise, MSP s področja izvajanja 
storitev ravnanja z odpadki, regionalni okoljski strokovnjaki itd. so se udeležili obeh sestankov. Sestanek 
deležnikov se je zaključil z dogovorom, da se svetu regije Molise posreduje prvi osnutek predloga o krožnem 
gospodarstvu in ravnanju z odpadki, da bi z njimi začeli usklajevanje glede priprave akcijskega načrta.  

PETO SREČANJE DELEŽNIKOV PROJEKTA SYMBI IN PRVI SESTANEK PARTNERJEV POD POKROVITELJSTVOM 
GOSPODARSKE ZBORNICE REGIJE MOLISE V CAMPOBASSO, 28. 9. 2018  

PROJEKT SYMBI PODPIRA REGIONALNO OBLAST V ŠPANSKI PROVINCI EXTREMADURA V PRIZADEVANJIH ZA 
UVEDBO KROŽNEGA GOSPODARSTVA  

 

11. in 12. 4. 2018 so predstavniki 
FUNDECYT PCTEX, Znanstvenega in 
tehnološkega parka avtonomne 
skupnos� Extremadura sodelovali 
pri obisku predstavnikov Evropske 
komisije, katerega namen je bil 
spodbudi� nadaljnji razvoj projekta 
SYMBI, ki je bil zasnovan kot 
pla�orma za podpiranje MSP-jev 

pri oblikovanju krožnih rešitev in 
njihovem usposabljanju na področju 
uvajanja proizvodnih modelov 
krožnega gospodarstva. Evropska 
komisija je izbrala špansko provinco 
Extremadura skupaj še s pe�mi 
evropskimi regijami, da razvijejo 
projekt, ki spodbuja uvajanje in 
izvajanje krožnega gospodarstva med 

regionalnimi MSP-ji. Projekt je bil 
zasnovan z namenom 
opolnomočenja sodelujočih regij, 
pripravi� priporočila poli�ke, 
podrobne akcijske načrte in splošni 
načrt prehoda v krožno 
gospodarstvo. Poleg tega želi 
podpira� regije in MSP-je pri 
uvajanju strategij in praks za 
učinkovito rabo virov, eko inovacij 
in/ali krožnega gospodarstva.  



 

SYMBI Projektne aktivnosti 

Mestna občina Maribor je 27. 9. 
2018 organizirala konferenco 
''Krožno gospodarstvo za 
trajnostni razvoj regij in mest'', 
kjer so različne ins�tucije 
predstavile svoje projektne 

ak�vnos�. Predstavniki Službe 
Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko poli�ko so predstavili 
projekt SYMBI ter izpostavili pomen 
industrijske simbioze. Če želimo, da 
so naša mesta in regije v 

prihodnos� trajnostna, je treba 
ustvari� pogoje za delovanje področij, 
kjer se bo spodbujalo in podpiralo 
industrijsko simbiozo. Na podlagi 
izsledkov naših projektov med podjetji 
in odločevalci na lokalni in nacionalni 
ravni obstaja velika želja, da bi se ta 
cilj uresničil. Dogodek je bil enkratna 
priložnost za izmenjavo izkušenj s 
projek�, ki se izvajajo v okviru 
programov Interreg Europe in Obzorje 
2020, za nove poslovne priložnos� ter 
ustvarjanje sinergij.  

PREDSTAVITEV PROJEKTA SYMBI NA KONFERENCI V MARIBORU, 27. 9. 2018  

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko poli�ko je 5. 7. 2018 na Bledu 

organizirala peto srečanje deležnikov 

projekta Symbi. Namen sestanka je bil 

predstavi� dobre prakse industrijske 

simbioze ter opredeli� priložnos�, ki jih 

nudi sistem ravnanja z odpadki. 

Udeleženci so obravnavali področje 

zelenih javnih naročil, ki lahko deluje kot 

katalizator prehoda h krožnemu 

gospodarstvu. Srečanja se je udeležilo 21 

predstavnikov raznih ministrstev, 

podje�j in zainteresirane javnos�. 

Strinjali so se, da se morajo različni 

akterji na področju industrijske simbioze 

med sabo še tesneje poveza� in 

sodelova�, še posebej pri uvajanju 

interdisciplinarnega pristopa k reševanju 

izzivov krožnega gospodarstva. Več 

informacij 

PETO SREČANJE DELEŽNIKOV PROJEKTA SYMBI, 5. 7. 2018, BLED 



 

SYMBI Projektne aktivnosti 

Regionalno ministrstvo 

za okolje in prostor, Andaluzija, Španija 

je organiziralo četrto medregionalno 

delavnico SYMBI z naslovom 

"Demonstracijski projek� industrijske 

simbioze'', in sicer 19. in 20. 6. 2018 v 

španski Sevilji. Fernando Mar�nez Vidal, 

direktor oddelka za kakovost okolja ter 

Esperanza Caro, direktorica oddelka za 

gospodarstvo in trgovino mestnega 

sveta mesta Sevilja sta nagovorila 

navzoče, delavnice pa je vodila ga. 

Concha Or�z. 

Osrednji temi delavnice sta bili ''Poli�čni 

in finančni instrumen� za zagon 

projektov industrijske simbioze in 

krožnega gospodarstva'' in ''Dobre 

prakse v krožnem gospodarstvu in 

industrijski simbiozi''. V prvem delu so se 

udeleženci seznanili z načeli delovanja 

industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva na treh ravneh, tj. 

nacionalni, regionalni in lokalni. Na 

nacionalni ravni so predstavniki Centra 

za industrijski in tehnološki razvoj 

opredelili vlogo krožnega gospodarstva v 

programu Obzorje 2020 in našteli 

področja vlaganja ter orisali scenarij za 

obdobje po letu 2020. Na regionalni 

ravni so bili predstavljeni različni 

strateški dokumen�, tj. industrijska 

strategija za Andaluzijo 2020, energetska 

strategija za Andaluzijo 2020 in strategija 

krožnega biogospodarstva za Andaluzijo 

2030. Predstavnik katalonske Agencije za 

odpadke je predstavil nekaj projektov v 

pripravi in pojasnil, kateri projek� so v 

le�h 2016 in 2017 prejeli nepovratna 

sredstva za spodbujanje krožnega 

gospodarstva. Na lokalni ravni je beseda 

tekla o načinih spodbujanja krožnega 

gospodarstva v mestu Sevilja in 

prizadevanjih mestnega sveta v tem 

MEDREGIONALNA DELAVNICA PROJEKTA SYMBI, 19.-20. 6. 2018 – SEVILJA, ŠPANIJA 

oziru. Strokovnjaki so izpostavili kar nekaj projektov, ki se izvajajo in so 

opredeljeni kot dobre prakse industrijske simbioze in krožnega 

gospodarstva. Med njimi so bili omenjeni najmodernejša španska 

rafinerija za proizvodnjo oljčnega olja iz oljčnih tropin v kraju Puente 

Genil (Córdoba), razgradnja odpadnega blata in nenevarnih ostankov, 

uporaba žlindre za izdelavo cementa, vrednotenje uporabnos� črne 

žlindre v gradbeništvu, dobre prakse v pivovarni Heineken, izvajanje 

krožnega gospodarstva v rudarskem sektorju 21. stoletja, projek� 

industrijske simbioze v Kataloniji, dobre prakse predelave oljčnih tropin 

in vloga recikliranja aluminijas�h pločevink v krožnem gospodarstvu.   



 

SYMBI Projektne aktivnosti 

Javno posvetovanje je potekalo 24. 9. 2018 v 

inkubatorju in inovacijskem centru Nagykanizsa v 

županiji Zala.  

 

Namen dogodka je bil spodbudi� razpravo o : 

 vlogi recikliranja v krožnem gopsodarstvu, 

 uporabi obnovljivih virov v krožnem 

gospodarstvu, 

 recikliranju odpadnih muljev in 

priložnos�h, povezanih z njihovim 

ravnanjem, 

 podnebni strategiji in upravljanju z odpadki 

v županiji Zala, 

 Energetskih projek�h v ins�tucijah centra 

za poklicno usposabljanje Nagykanizsa, 

 Imednarodnih primerih dobrih praks s 

področja krožnega gospodarstva. 

 

JAVNO POSVETOVANJE POD OKRILJEM PANNON NOVUM, REGIONALNE INOVACIJSKE AGENCIJE 

 
ČETRTA MEDREGIONALNA DELAVNICA PROJEKTA SYMBI IN ŠTUDIJSKI OBISK, 19. IN 20. 6. 2018 – 

SEVILJA, ŠPANIJA 

Gos�telj četrte medregionalne delavnice 

Symbi, Regionalno ministrstvo za okolje in 

prostor Andaluzije, je organiziral nadvse 

zanimiv študijski obisk čis�lne naprave 

SACYR, kjer skrbijo za predelavo oljčnih 

ostankov v biomaso.  



SYMBI Projektne aktivnosti 

Projektne novice 

IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA DELAVNICE SYMBI V SEVILJI: OGLJIČNO NEVTRALEN DOGODEK  

emisij, nastalih v okviru dogodka, 
6,9 % emisij je nastalo v okviru 
bivanja udeležencev, kar 93 % emisij 
pa je povzročil promet oz. prevoz 
udeleženecv, povezan z dogodkom, 
še posebej potovanja z letalom. 
Skupna količina emisij toplogrednih 
plinov, ki so nastale kot posledica 
ak�vnos� dogodka, je bila 
izračunana na 10,2 ton ekvivalenta 
CO2. Za izravnavo oz. nevtralizacijo 
ogljičnega od�sa je bila izvedena 
zasaditev pinij; študija je pokazala, 
da je potrebna zasaditev kar 36 
dreves, da bi v 30 le�h nevtralizirali 
10,2 ton ekvivalenta CO2, nastalega 
v okviru dogodka.  Evropski projek� 
praviloma puščajo za sabo ogromen 
ogljični od�s, ki ga povzroči 
predvsem veliko število letalskih 
prevozov. Spodbujanje ogljično 
nevtralnih dogokov mora posta� 
poslanstvo prihodnjih evropskih 
projektov.  

Regionalno ministrstvo za okolje in 
prostor Andaluzije je 19. in 20. 6. 
2018 organiziralo delavnico 
Demonstracijski projek� industrijske 
simbioze. Cilj delavnice je bil 
izpelja� ogljično nevtralen dogodek. 
V ta namen je bil izračunan ogljični 
od�s dogodka in hkra� oblikovana 
dejavnost za izravnavo oz. izničitev 
ogljičnega od�sa, nastalega v okviru 
dogodka, in sicer v obliki sajenja 
dreves. Vsako leto se v Evropi odvije 
na sto�ne dogodkov, katerih 
prireditelji nosijo ogromno okoljsko 
odgovornost. Tako kot so podjetja 
odgovorna za vse izpuste škodljivih 
emisij in toplogrednih plinov, se 
prireditelji dogodkov morajo 
zaveda�, da vsi izpus� emisij, 
posredno ali neposredno povezani z 
dogodkom, neizpodbitno vplivajo 
na globalne podnebne spremembe.  
Na delavnici Demonstracjski 
projek� industrijske simbioze je 

sodelovalo 55 oseb. Ogljični od�s 
dogodka je bil izračunan na podlagi 
seštevka emisij toplogrednih plinov 
iz prometa (prevoz udeležencev) in 
izpustov, povezanih s porabo 
električne energije. Udeleženci so 
na podlagi vprašalnika opredelili 
uporabljena prevozna sredstva ter 
dolžino in trajanje potovanja. 
Ocenili so izpuste toplogrednih 
plinov, ki so nastali v okviru 
prevozov od letališča/železniške 
postaje do kraja dogodka, in vse 
emisije, povezane z dvodnevnim 
bivanjem udeležencev delavnice. 
Poraba električne energije v okviru 
delavnice je bila ocenjena na 
podlagi površine prostora in 
emisijskega faktorja dobavitelja 
električne energije. Presenetljivi 
rezultat izračuna ogljičnega od�sa 
dogodka je pokazal, da je poraba 
električne energije na kraju 
dogodka predstavljala zgolj 0.001 % 

Ali ste podjetje s sedežem v EU in 
ste prepoznali potrebo in priložnost, 
da bi prispevali h krožnemu 
gospodarstvu?  
 
Obiščite spletno stran pla�orme 
www.scalingcircularbusiness.eu ter 
poiščite rešitev, ki ustreza vašim 
potrebam.  

PRILOŽNOST ZA EVROPSKE MSP-JE: AKTIVNO SPODBUJANJE KROŽNIH NAČEL POSLOVANJA 

V okviru stalnega prizadevanja za 
spodbujanje preobrazbe evropskega 
gospodarstva v smeri bolj 
trajnostnih modelov in za podporo 
izvedbi ambicioznega Akcijskega 
načrta krožnega gospodarstva je 
Evropska komisija 27. 6. 2018 
zagnala pla�ormo za spodbujanje 
krožnega poslovanja. Pla�orma orje 
ledino in spodbuja segment 
evropskih MSP-jev za prehod h 

krožnemu gospodarstvu. Pla�orma 
predstavlja nabor splošnih in 
sektorskih rešitev ter rešitev, 
vezanih na materiale. Medtem ko 
so mnoge ovire prehodu k bolj 
krožnemu gospodarstvu generične, 
pa različni sektorji in materiali 
zaradi specifičnih izzivov v okviru 
posebnos� vrednostne verige 
potrebujejo prilagojene rešitve.  
Kako se lahko pridružite?  

Kontaktna oseba na Evropski komisiji: 

Peter Czaga 

Policy officer, DG Environment 

Peter.CZAGA@ec.europa.eu 

 

Kontaktna oseba na KPMG Nizozemska:  

Arnoud Walrecht 

Circular Economy lead, KPMG Sustainability Nederland 

Walrecht.Arnoud@KPMG.nl  



Projektne novice 

Prihajajoči tematski dogodki 

PROJEKT SYMBI NA 26. KONFERENCI BSSSC – 10.-12. 9. 2018, GDANSK, POLJSKA 

biogospodarstva in projektov, ki 
spodbujajo inovacije k podjetjem. 
Član finskega deležnika projekta 
SYMBI, g. Mika Laine, Predsednik 
uprave podjetja Envor Group Oy je 
na delavnici sodeloval kot 
predavatelj. Predstavil je potek 
industrijske simbioze v Eko 
industrijskem parku Forssa, ki so ga 
v okviru študijskega obiska 
udeleženci obiskali 18. in 19. 9. 
2018. Več o dogodku si preberite 
na: h�ps://www.bsssc.com/copy-
of-annual-conference-2018  

Solidarnost, sodelovanje in 
pametno delovanje za boljšo 
prihodnost so bile osrednje teme 
26. konference BSSSC, ki je bila 
organizirana med 10. in 12. 9. 2018 
v Gdansku na Poljskem. BSSSC, 
Združenje baltskih držav za 
subregionalno sodelovanje je 
poli�čna mreža za decentralizirano 
oblast (podregije) v regiji Baltskega 
morja. Finska partnerja projekta 
SYMBI, Univerza za uporabne 
znanos� HAMK in Regionalni svet 
regije Häme, delujeta v mreži 
BSSSC.  
V sklopu tema�ke o ''pametnem 
delovanju za boljšo prihodnost'' je 

bila organizirana delavnica 
''Pametna družba – krožno 
biogospodarstvo je ključno za 
zeleno in trajnostno regijo''. 
Udeleženci so obravnavali 
pomembnost polnega izkoriščanja 
potenciala regij na področju 
krožnega biogospodarstva z gradnjo 
funkcionalnih ekosistemov prek 
združevanja podeželja in mest in 
ustvarjanja poslovnih priložnos� s 
trajnostnim upravljanjem z 
materialnimi in energijskimi tokovi 
in učinkovi�mi sistemi ekoinovacij. 
Glavni rezulta� delavnice so bili 
konkretni eksperimen� v okviru 
projektov razvoja krožnega 

Finske in Finskega inovacijskega 
sklada SITRA. Cilj foruma je 
opredeli� podlago za delovanje v 
letu 2019, ko bo Finska v drugem 
delu leta predsedovala Evropskemu 
svetu. Takrat bodo Helsinki 
ponovno gos�li svetovni forum. Več 
informacij o dogodku: h�ps://
www.sitra.fi/en/projects/world-
circular-economy-forum-2018/  

SVETOVNI FORUM KROŽNEGA GOSPODARSTVA 2018  - JAPONSKA  22.-24. 10. 2018 

Finski inovacijski sklad SITRA in 
japonsko ministrstvo za okolje sta 
med 22. in 24. 10. 2018 v Jokohami 
na Japonskem gos�la drugi svetovni 
forum krožnega gospodarstva. 
Forum je združil več kot 1000 
vodilnih poslovnežev, poli�kov in 
strokovnjakov s celega sveta, ki so 
predstavili najboljše rešitve 
krožnega gospodarstva. Ključni 
namen dogodka je bil spodbudi� 

izmenjavo izkušenj, izboljša� 
zavedanje podje�j, na kakšen način 
lahko izkoris�jo nove priložnos� in 
pridobijo konkurenčno prednost 
prek rešitev krožnega gospodarstva 
ter določi�, kako lahko krožno 
gospodarstvo prispeva k doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja OZN v 
okviru Agende 2030.   
Svetovni forum krožnega 
gospodarstva je globalna pobuda 
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strani: 

European Union| European Regional Development Fund 

Projekt je sofinanciran:  

Prihajajoči tematski dogodki 

je Evropska komisija predstavila 

letos februarja.  

 

Krožno biogospodarstvo  

 

Zasedanje z naslovom ''Krožno 

biogospodarstvo: nacionalni primeri 

ekosistemov inovacij'' bo izpostavilo 

novos�, zadnje trende in dobre 

prakse na Japonskem, Finskem, 

Norveškem, Švedskem, v ZDA, 

Franciji, Belgiji in Italiji.     

Več informacij: 

www.en.ecomondo.com 

SEJEM ECOMONDO NASLAVLJA NAJBOLJ PEREČA VPRAŠANJA KROŽNEGA GOSPODARSTVA – RIMINI, ITALIJA, 6.-

Reciklažna podjetja in dobavitelji 

opreme za recikliranje v Italiji in 

drugod po svetu se bodo srečali na 

22. sejmu Ecomondo, mednarodnem 

sejmu, kjer so predstavljene novos� 

s področja recikliranja in 

pridobivanja energije iz odpadkov. 

Sejem bo organiziran v mestu Rimini 

med 6. in 9. 11. 2018. 

 

Ecomondo je vodilni sejem zelene 

tehnologije v sredozemski regiji, 

združuje pa vse sektorje, povezane s 

krožnim gospodarstvom.  

Sejem bo naslovil naslednje 

pomembne teme: evropska 

strategija za plas�ko in njen razvoj, 

najnaprednejša dognanja o krožnem 

biogospodarstvu v državah OECD, 

uporaba aplikacij industrije 4.0 v 

sektorju ravnanju z odpadki in 

recikliranja ter varovanje, 

obnavljanje in ponovna uporaba 

vodnih virov. Predstavitve in ključne 

nagovore bodo imeli tako italijanski 

kot tuji strokovnjaki s področja 

(tehnologije) recikliranja. 7. 11. 2018 

bo organizirano zasedanje na temo 

evropske strategije za plas�ko, ki jo 


