
Třetí meziregionální workshop CircLocal:  

Oběhové iniciativy ve Slovinsku  
Shrnutí:  

Zastoupení se dne 6. října zúčastnilo již třetího workshopu projektu CircLocal, který se tentokrát 

zaměřoval na cirkulární iniciativy ve Slovinsku. Během workshopu byly představeny 3 cirkulární 

projekty. První projekt „KEMSO“ přetváří použitý nápojový kartón na hygienický papír, který je 

pak dodáván do veřejných institucí v tom samém městě, kde byl odpad vyprodukován. Druhá iniciativa 

s názvem „KNOF“, je podnikatelským inkubátorem a prvním registrovaným sociálním podnikem v 

regionu Posavje a třetím svého druhu ve Slovinsku. Součástí této iniciativy je například cirkulární 

laboratoř, re-use centrum, bezobalový prodej a mnohem víc. Poslední představený projekt s názvem E-

symbioza, je platforma, na které mohou firmy komunikovat o svých odpadech a tím přetvářet odpad 

na zdroj. E-symbioza šetří firmám peníze a snižuje jejich dopad na životní prostředí. 

Moderátor – Peter Gersic – vedoucí kanceláře rozvojových projektů v Novo město 

- CircLocal je projekt, jehož cílem je stimulovat cirkulární zadávání prostřednictvím výměny 

osvědčených postupů, kompetencí a znalostí v oblasti cirkulární ekonomiky. 

- Hlavními partnery projektu jsou: obec Leeuwarden v Nizozemsku, SERN (Startup Europe 

Regions Network), Novo město a Cim-regiaodecoimbra (sdružení 19 obcí v Portugalsku). 

- Projekt CircLocal je financovaný programem EU COSME (Evropský program pro malé a 

střední podniky) a na tomto workshopu se představí 3 projekty. 

Projekt 1: KEMSO 

Emilio Murtič – zaměstnanec společnosti Komunala Novo Mesto, která mimo jiné zabezpečuje svoz 

komunálního odpadu v Novo Město – představil projekt „KEMSO“ 

- Komunala Novo Město poskytuje služby v 8 obcích včetně Novo Město, dohromady pokrývá 

plochu 841 km2 s 65 000 obyvatel 

- V roce 2015 byla tato společnost oslovena dovozcem hygienického papíru – Dinos d.d. – a obcí 

Novo Město ohledně budoucího projektu KEMSO. Dalším partnerem projektu je Eko iniciativa, 

což je skupina podniků, které se snaží snižovat svůj dopad na životní prostředí. 

- hlavním cílem tohoto projektu bylo uzavřít cirkulární smyčku, kde by se použitý karton 

(především nápojový kartón) stal surovinou pro výrobu hygienického papíru (toaletní 

papír, kapesníky atd.), který by se následně používal ve veřejných institucích (např. muzea, 

divadla, nemocnice, školy, školky atd.) na místní úrovni, kde byl materiál posbírán. 

Produkt KEMSO je tvořen: 

 75% lepenka; 20 % polyethylen; 5 % hliník 

https://circlocal.eu/
https://startupregions.eu/
https://www.cim-regiaodecoimbra.pt/en/home-2/
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en


Klíčovou složkou je celulóza, která se obvykle získává kácením stromů, zde je ale získána z kartónu. 

Jak jsme začali?  

Základní školy se mohly do projektu zapojit – firma sdělila třídám cíl projektu a třídy mezi sebou 

soutěžily o to, která třída nasbírá co nejvíce kartónu. Výhra v soutěži byl třídní zájezd. Důvod pro tuto 

akci: školy jsou koncoví uživatelé produktu, zvyšování povědomí o nakládání s odpady atd. Dokonce i 

po skončení soutěže školy stále sbírají kartón pro KEMSO. 

Jaký je dopad projektu KEMSO? 

 Od roku 2015 dodnes bylo posbíráno 134 tun materiálu "KEMSO". 

 Před pokácením bylo zachráněno 1750 stromů. 

 Emise CO2 byly sníženy o 110 tun 

 Náš příklad následuje stále více obcí ve Slovinsku 

Peter Gersic – vedoucí kanceláře pro rozvojové projekty Novo město 

- Dne 24. října 2021 Novo mesto podepsalo smlouvu s firmou produkující KEMSO ohledně 

dodávky hygienického papíru do 21 veřejných institucích (původně bylo 5). Tato zakázka byla 

zadána na základě veřejné soutěže. 

Starosta Novo Mesto Gregor Macedony promluvil o projektu KEMSO v přednahraném videu 

 Tento projekt zajistí velký objem recyklovaného hygienického papíru 

 Odhaduje se, že se tím zachová 5000 m2 lesů ročně. 

 Ve veřejné soutěži byla nejdůležitější cena, další kritéria byly kvalita a nulový odpad (zero 

waste). Další podmínky byly specifické pro určité instituce.  

 Výsledek: současná cena je nižší než původní, a navíc tu je výhoda nulového odpadu 

 Přístup k životnímu prostředí, udržitelnosti a ekonomice – ekologické a udržitelné řešení není 

nezbytně dražší (zejména během pandemie cena primárních materiálů prudce vzrostla) 

Špela Gutnik z Cirkulárního štítu (Circular Shield – MONM), což je poradenská kancelář, která 

spolupracuje s obcemi a komunálními odpadovými společnostmi, hovořil o důležitých aspektech 

procesů zadávání veřejných cirkulárních zakázek na hygienický papír 

KEMSO – je jedním z nejdůležitějších projektů cirkulárního a zeleného zadávání veřejných zakázek se 

kterým jsme spolupracovali. Další projekty najdete na odkazu zde.  

Cirkulárního zadávání se ve Slovinsku týká příslušná legislativa (zákon o veřejných zakázkách a 

ekologická regulace veřejných zakázek). Dodatečně je cirkulární zadávání v souladu se Zelenou 

dohodou pro Evropu, slovinskou rozvojovou strategií a plánem oběhového hospodářství ve Slovinsku. 

http://www.municipal-material-cycle.org/


Uchazeči o zakázku musí splňovat: 

 dodržovat platné právní předpisy 

 ekologická vhodnost výrobků (ekoznačka) 

 dermatologická vhodnost výrobků (certifikát) 

 vhodnost výrobků pro styk s potravinami (čestné prohlášení) 

Dále musí poskytnout: 

 Bezplatné dávkovače včetně instalace 

 Bezplatný servis instalovaného zařízení 

 Pevná cena po dobu trvání smlouvy (2 roky) 

 Široký sortiment výrobků (před zveřejněním byly pečlivě sledovány požadavky a přání 

zúčastněných institucí) 

Kritéria ve veřejné zakázce 

Nejdůležitější kritéria byly cena (78 %) a nulový odpad (22 %). 

Výsledek 

Návrhy předložili 2 dodavatelé 

 1 dodavatel splňoval kritérium nulového odpadu 

 Dodavatel, který splňoval kritérium nulového odpadu, byl zároveň i nejlevnější 

Závěr 

S touto veřejnou zakázkou Novo město podporuje 

- veřejné instituce, aby praktikovaly zelené a oběhové zadávání. 

- výrobce a dodavatele, aby zařadili cirkulární a udržitelné řešení do jejich portfolií a vypracovali 

nové cirkulární programy 

- cirkulární veřejné zadávání, ve kterých si mohou instituce dojednat lepší podmínky 

Projekt 2: KNOF 

Mojca Zganec Metelko – zakladatelka společnosti KNOF 

- občané Slovinska ročně vyhodí 40 000 tun užitečných produktů – potřeba cirkulárního modelu 

KNOF - je podnikatelským inkubátorem a prvním registrovaným sociálním podnikem v regionu 

Posavje a třetím svého druhu ve Slovinsku.  

 

https://knof.si/en/


Instituce KNOF má pod sebou několik projektů 

 Cirkulární laboratoř (circular lab) se nachází ve městě Krško ve Slovinsku a její cíl je pomoct 

společnostem a firmám vyvinout a otestovat udržitelné projekty a procesy 

 První udržitelná slevová karta (sustainable discount card) poskytuje slevu na udržitelné 

produkty KNOF 

 ZERO – prodej bezobalových výrobků jako jsou, osobní hygiena, věci do domácnosti, čistící 

prostředky atd. 

 Butik stara šola – Jedná se o exkluzivní butiky, kde za dostupné ceny návštěvníci mohou 

nakoupit hlavně kvalitní „zachráněné“ (saved) oblečení, užitečné věci pro domácnost a rodinu, 

které pocházejí z místního prostředí. Cílem je do roku 2025 otevřít, společně s udržitelnými 

obcemi a společnostmi poskytujícími veřejné služby, 10 nových butiků značky Stara šola. 

 Ekovitek (nejúspěšnější produkt) – recyklovaný obal na sešity, který je omyvatelný a má 

životnost až 10 let 

 Bulhabox – KNOF spolupracuje s bolha.com – největší slovinskou platformou online prodeje 

a nákupu – která bude prostřednictvím projektu Bulhabox propojena s fyzickými obchody. 

Výsledek bude ještě silnější most mezi prodejci a kupujícími. To prodejcům usnadní prodejní 

proces a poskytne zákazníkům ještě příjemnější zážitek z nakupování. 

 Salon Krško – KNOF společně s poskytovatelem veřejných služeb Kostak dd vytvořili systém 

pro výběr ještě použitelného nábytku z objemného odpadu, který je pak restaurován a 

modernizován.  

 Odgovorna svečka (zodpovědné dřevěné svíčky na hrob) - udržitelný design svíček, 

minimalizace plastového odpadu 

 Krycí barva pro renovaci nábytku – překrývací nátěr byl vyvinut společností KNOF ve 

spolupráci s Chemcolor. Barva je na vodní bázi a jejím účelem je prodloužit životnost nábytku. 

 Plastik fanatik (projekt ve fázi vývoje) – drcení a lisování plastového odpadu pro výrobu 

nových materiálů. 

Na závěr Mojca Zganec Metelko sdělila svoje dojmy získané za 10 let aktivní účasti na poli cirkulární 

ekonomiky: zpočátku bylo nakupování z druhé ruky stigmatizováno, ale nyní se trend mění. Nejprve 

to byli lidé ze střední třídy, kteří nechtěli nakupovat použité věci, zatímco sociálně slabší k nám 

nakupovat chodili. Dnes je tomu naopak. Proto je třeba zvýšit informovanost zejména v nižších třídách 

společnosti. 

 

 



Projekt 3: E-symbióza 

Tina Cirgler z asociace pro rozvoj dobrovolné práce v Novo město, partner projektu E-symbioza 

Projekt E-symbioza je digitální platforma, na které mohou společnosti komunikovat o svých odpadech 

a tím přetvořit odpad na zdroj. E-symbioza šetří firmám peníze a snižuje jejich dopad na životní 

prostředí. 

Partneři projektu jsou: 

 Fakulta informatiky v Novo mesto 

 Poskytovatel veřejných služeb Komunala Novo mesto 

 Asociace pro rozvoj dobrovolné práce 

Skutečnosti 

 Objem odpadu ve slovesných firmách neustále roste 

 Směrnice Evropské komise: 

o Přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2020 

o Pouze 10 % odpadu má končit na skládkách do roku 2030 

Proces vývoje platformy 

1. Identifikovat společnosti, které mají zájem nabízet, distribuovat a odebírat zdroje odpadů, na 

základě seznamu osob pro nakládání s odpady od slovinské agentury pro životní prostředí 

o 3614 firem bylo identifikováno, 2085 bylo pozváno, 1705 odpovědělo a 50 se zúčastnilo 

pohovoru 

2. Zjistit existenci průmyslové symbiózy a realizaci sítí průmyslové symbiózy. 

o 52 % firem bylo zapojeno do nějakého způsobu informální průmyslové symbiózy 

3. Posoudit potenciál koordinace mezi nabídkou a poptávkou zdrojů 

o 95 % firem vyjádřilo zájem o spolupráci za předpokladu, že by pro to existovala 

platforma 

4. Navrhnout platformu, která zúčastněným stranám umožní setkávání a spolupráci 

Výstupy: 

 31 registrovaných uživatelů 

 19 registrovaných firem 

 11 požadavků pro odpadové materiály 

 34 dodavatelů odpadových materiálů 

 Počet transakcí: žádný monitoring z důvodu ochrany údajů 

 

http://esimbioza.fis.unm.si/


Hlavní výzvy: 

 Individualismus – cirkulární ekonomika vyžaduje spolupráci 

 Právní otázky: je výměna odpadového materiálu povolena? Jak to ovlivní vykazování? 

 Konkurence podobných platforem 

Co je potřeba? 

 propagace – zvýšení povědomí o platformě 

 lepší design 

 vybudovat sítě mezi dodavateli a kupujícími 

 

 

 

 

 

 


