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Verso l’economia circolare: tracciabilità dei manufatti in Compositi Fibro Rinforzati
Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni

RETRACKING ZA VAS

Katalog odpadkov, ki vsebujejo polimere, utrjene s steklenimi vlakni
V okviru projekta Retracking smo za strokovno javnost pripravili katalog z usmeritvami za
pravilno razvrstitev odpadkov, ki vsebujejo GFRP.
Osnovni namen kataloga je omogočiti lažje prepoznavanje tovrstnih odpadkov in olajšati
njihovo razvrščanje v skladu z evropsko zakonodajo.
Katalog je namenjen javnosti, podjetjem in tudi zbiralcem odpadkov – komunalnim službam
v pomoč pri ustreznem ločevanju in zbiranju takšnih odpadkov, za namen izboljšanja
ravnanja z njimi.
Katalog je že izšel v slovenskem jeziku, italijanska jezikovna različica pa je v pripravi.

1

Video animacija – Reciklirajmo!
Vabimo vas k ogledu kratkega animacijskega videa, ki smo ga pripravili partnerji projekta
Retracking. Upamo, da bo animacija prispevala k večji prepoznavnosti iztrošenih izdelkov,
ki vsebujejo GFRP, in vas vzpodbudila k razmišljanju o pravilnem ravnanju z njimi in
možnosti uporabe recikliranih kompozitov za proizvodnjo novih izdelkov. Animacija je
pripravljena v slovenskem in italijanskem jeziku.

DOGODKI

Druga mednarodna konferenca Retracking
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na drugi mednarodni konferenci Retracking, ki jo
posvečamo temi izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo GFRP, v krožnem gospodarstvu.
Konferenca bo potekala v četrtek, 7. marca 2019, od 15.00 do 18.00 ure v Benetkah v
Italiji, v Sala Polifunzionale del Palazzo della Regione, Palazzo della Regione Veneto Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia, VE.
Na konferenci bo predstavljen katalog izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo GFRP, pripravljen
v okviru projekta Retracking, spregovorili bomo o pravilih za čezmejne pošiljke odpadkov in
zelenem javnem naročanju, predstavili raziskave in izkušnje na področju ravnanja z odpadki,
ki vsebujejo GFRP, in se dotaknili drugih zanimivih tematik.
Konferenca je namenjena strokovnjakom, ki se srečujejo z GFRP v izdelkih, pri proizvodnji
in/ali ravnanju z odpadki. Konferenca bo potekala v angleškem jeziku.
Udeležba na konferenci je brezplačna, predhodne prijave pa so obvezne.
Več informacij o programu in načinu prijave je dostopnih na tej povezavi.

MALI LEKSIKON KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Povratna logistika se uveljavlja v postopkih ponovne rabe proizvodov in materialov in kot
taka je izredno pomembna za uveljavitev modelov krožnega gospodarstva. Gre za zajetje
iztrošenih ali odvrženih proizvodov in njihovo vračanje na začetek življenjskega cikla, z
namenom pridobivanja sekundarnih surovin z reciklažo in vračanjem materialov v snovni tok
ali podaljšanjem uporabe izdelkov z njihovo obnovo ali popravilom. Digitalizacijske
tehnologije lahko zelo izboljšajo sledljivost izdelkov ter izplen in učinkovitost povratne
logistike.
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POVABILO

Odgovorite na naš spletni vprašalnik
Če se v svoji proizvodnji srečujete z odpadki, ki vsebujejo GFRP, če ste izvajalec javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov in se z odpadki, ki vsebujejo GFRP, srečujete na
zbirnih centrih, ali pa iščete najboljše rešitve nadaljnjega ravnanja z njimi, vas vljudno
vabimo, da odgovorite na spletni vprašalnik. Pripravljena sta dva vprašalnika, eden za
proizvajalce izdelkov in drugi za zbiralce/predelovalce odpadkov.
Vas zanima več?
Če bi želeli več informacij o sledljivosti izdelkov iz recikliranih polimernih kompozitov,
utrjenih s steklenimi vlakni, projektu Retracking ali drugih projektih, ki se odvijajo v okviru
obmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo, nam pišite na e-naslov retracking@gzs.si.
Vabimo vas tudi, da se udeležite naših dogodkov, da spremljate objave na naši spletni strani
in da naše novice delite preko svojih družbenih omrežij.

POTI DO NAS

W: www.ita-slo.eu/retracking
E: retracking@gzs.si (SI), enrico.pusceddu@polo.pn.it (IT)
Twitter: twitter.com/RInterreg
FB: www.facebook.com/RetrackingInterreg
LinkedIn Group: www.linkedin.com/groups/12147013

Partnerji projekta:

E-novice v slovenskem in italijanskem jeziku pripravljamo partnerji projekta Retracking v
okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.
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