
Třetí meziregionální workshop projektu CircLocal: 

Oběhové iniciativy ve Slovinsku 
 

 

Shrnutí: Zastoupení se 7. října zúčastnilo třetího meziregionálního workshopu projektu 

CircLocal, který se zaměřil na oběhové iniciativy ve Slovinsku. Tento každoroční 

seminář trval dva dny a druhý den bylo představeno 5 projektů, jejichž cílem je 

začlenit metody oběhového hospodářství do svého provozu.  

 Workshop se konal v online formátu ve slovinském Novo Mesto a moderoval jej 

Peter Gercis - vedoucí kanceláře rozvojových projektů v Novo Mesto. Na začátku 

semináře stručně představil, o co v této iniciativě jde.  

 CircLocal je evropský projekt zaměřený na podporu cirkulárního zadávání 

veřejných zakázek prostřednictvím meziregionálního učení, akčně 

orientovaných workshopů a budování komunit.  

 

1. projekt 

Meta Potočnik – ředitelka mateřské školy Vrtec Pedenjped Novo Mesto 

 Představila příklady aplikace cirkulární ekonomiky v mateřské škole Vrtec Pedenjped ve 

slovinském městě Novo Mesto. 

 Tato mateřská škola je nezávislá, veřejná, vzdělávací instituce pro předškolní vzdělávání a 

je zřízena městem Novo Mesto. 

 Hlavní myšlenkou tohoto projektu je vzájemné soužití se všemi účastníky školky, kteří 

respektují přírodu a kladou důraz na praktiky cirkulární ekonomiky, která se v jejich 

případě uplatňuje tak, že z odpadních materiálů, jako jsou například ručníky, vyrábějí 

bryndáky, kalhoty, dětské bačkůrky, batohy, deky a podložky. 

 Tato školka je také nazývána zelenou školkou, protože většina aktivit je zaměřena na pobyt 

venku v přírodě. 

 Zaměstnanci školky společně s dětmi a jejich rodiči pěstují v přírodě v blízkosti školky 

vlastní zeleninu a starají se o vlastní zvířata, čímž učí děti zodpovědnosti a správnému 

zacházení se zvířaty a rostlinami již od útlého věku. 

 

 

2. Projekt 

 

Vesna Parkelj – asistentka ředitele na Střední škole elektrotechnické v Novo Mesto 

 

 Představila příklady aplikace cirkulární ekonomiky v jedné z největších institucí ve Slovinsku 

https://circlocal.eu/


– na Střední škole elektrotechnické v Novo Město, ve Slovinsku. 

 Jejich cílem je být školou spolupráce, výuky a vytváření rámce pro neustálý profesní růst 

studentů a učitelů. Jejich posláním je připravit studenty na přizpůsobení se výzvám naší moderní 

technologické společnosti a osvojit si zásady celoživotního učení. 

 Zaměřují se na to, aby odpadům zcela předcházeli a aby většina výrobků, které používají, byly 

materiály šetrné k životnímu prostředí, které lze znovu použít a recyklovat. 

 Celá škola přechází na bezpapírovou, elektronickou výuku včetně administrativních 

záležitostí. 

 Provádí také energetickou sanaci vlhkého zdiva, díky které jsou náklady na získání tepelné 

energie na roční úrovni rok od roku nižší a to přibližně o 40 %, což činí asi částku 60 000 eur. 

 Vybudováním skladu z dřevní štěpky a přestavbou části kotelny během topné sezóny přešli na 

získávání energie z dřevní štěpky v kombinaci se zemním plynem. 

 K dispozici mají také 2 solární elektrárny, které vyrábějí elektřinu. 

 Nedílnou součástí všech učebních osnov je ekologie, aby měly studenti v každém předmětu 

možnost najít environmentální řešení, které můžou přizpůsobit naší škole. 

 Studenti také vyvinuli aplikaci UNIBill - environmentální systém, který dokáže ukládat 

všechny digitální faktury ve Slovinsku, díky které získali také hlavní cenu na olympiádě 

Genius v New Yorku. 

 V současné době stojí před výzvou vytvořit aplikaci, která by spotřebitelům umožnila správně 

třídit nebo znovu použít odpad podle označení a popisu konkrétního výrobku. 

 

 

3. Projekt 

Peter Železnik - vedoucí redaktor vydavatelského centra Silva Slovenica při Slovinském 

lesnickém institutu 

 

 Představil prezentaci osvědčených postupů oběhového hospodářství v oblasti zpracování a 

využití dřeva v rámci projektu Slovinské lesnické školy, kde už více než sto let vyvíjí přírodě 

blízké lesní hospodářství, díky čemuž jsou schopni hospodařit v lesích tak, aby tu s námi byly i 

v příštích tisíciletích. 

 Snažil se přiblížit, proč je dřevo jedním z nejdůležitějších materiálů, které lze využít i v 

oběhovém hospodářství. Poukázal na to, že lesy jsou nejkomplexnějším ekosystémem na 

světě a mají obrovský význam pro změnu klimatu a že je lze obhospodařovat udržitelným, 

přírodě blízkým a multifunkčním způsobem. 

 Dbají na to, aby dřevo, které používají, bylo zpracováno udržitelnými postupy a udržované 

přírodními ochrannými látkami, díky čemu můžou stavit domy, které by se mohli za 50 let 

kompletně recyklovat  



 

 

4. Projekt 

 

Andreja Vidrih - členka obchodní komory Dolenjska a Bela krajina 

 

- Představila Kompetenční centrum sítě pro přechod na oběhové hospodářství, které je 

první nezávislou obchodní komorou a také největším regionálním podnikatelským 

sdružením ve Slovinsku. Jedná se o kompetenční centra pro rozvoj lidských zdrojů. 

- Mají 27 projektových partnerů, 2 regionální obchodní komory a 25 podniků, které ve 

svých projektech uplatňují postupy cirkulární ekonomiky. 

- Nabízejí služby školení pro zaměstnance s cílem zlepšit jejich kompetence, produktivitu 

a kreativitu při přechodu na oběhové hospodářství. 

- Jejich cílem je: 

o zvýšit povědomí o nutnosti celoživotního vzdělávání 

o přispět k větší konkurenceschopnosti projektových partnerů a slovinské 

ekonomiky 

- zaměřují se především na oblasti související s digitální gramotností, řízením lidských 

zdrojů, inovacemi, robotizací atd. 

 

 

5. Projekt 

Klemen Risto Bizjak – projektový manažer pro projekty oběhového hospodářství v Mariboru, ve 

Slovinsku 

 

 Představil město Maribor ve Slovinsku, které jako jedno z prvních měst v Evropské unii 

přišlo se strategií přechodu na oběhové hospodářství. 

 Důvodem byl problém s odpadem, který chtěli řešit vytvořením skládky. 

 Odpovědí tedy byla spolupráce veřejných podniků v městském prostředí, aby si 

vyměňovaly informace a vzájemně spolupracovaly s cílem dosáhnout co nejvyššího 

opětovného využití zdrojů. 

 V rámci této strategie spolupracují na několika projektech, které se zaměřují na výrobu 

městské půdy z bioodpadu z domácností, zelených odřezků a výkopové stavební zeminy, 

na řízení mobility a dopravních systémů nebo na lepším pochopením vazby mezi 

oběhovým hospodářstvím a ekonomikou. 

 Budoucnost oběhového hospodářství v Mariboru bude aktualizací Strategie oběhového 

hospodářství pro Maribor a budou představeny nové probíhající projekty zaměřené na 

výstavbu digitálních měst, městskou mobilitu a zelenou veřejnou cyklostezku.  

 Vizí Mariboru je být udržitelným, klimaticky neutrálním, moderním, inovativním a 

živým městem s vynikajícími možnostmi pro práci a život všech obyvatel. 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/strategies

