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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

Kako ustrezno ravnati z odpadki iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni
Ekipa projekta Retracking je pripravila brošuro, ki prikazuje glavne značilnosti kompozitov,
ojačanih s steklenimi vlakni (GFRP), njihovo uporabo in najpogostejše vsakdanje izdelke, ki
vsebujejo GFRP. Namen brošure je povečati prepoznavnost odpadkov, ki vsebujejo GFRP, in
okrepiti osveščenost o ustreznem ravnanju z njimi.
Brošura je na voljo v slovenščini in italijanščini in je dostopna tu.

1

DOGODKI

Vabljeni k ogledu gradiv z druge mednarodne konference Retracking
V četrtek, 7. marca 2019, je v Benetkah potekala druga mednarodna konferenca projekta
Retracking, posvečena temi izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo GFRP, v krožnem
gospodarstvu.
Na konferenci je bil predstavljen katalog izdelkov in odpadkov, ki vsebujejo polimerne
kompozite, utrjene s steklenimi vlakni (GFRP), pripravljen v okviru projekta Retracking.
Spregovorili smo 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.
Konference se je udeležilo okoli 30 predstavnikov podjetij in drugih institucij iz Slovenije in
Italije.
Gradiva s konference so na voljo tu. Vabljeni tudi k ogledu videoreportaže na tej povezavi.

10. maj 2019: Delavnica, namenjena zbiralcem in predelovalcem odpadkov
Ste zbiralec ali predelovalec odpadkov? Vljudno vabljeni na delavnico na temo ravnanja z
odpadki iz polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni, ki bo potekala
10. maja 2019 ob 9.30 na Gospodarski zbornici Slovenije.
Na delavnici se bomo posvetili prepoznavanju polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi
vlakni (GFRP), področjem njihove uporabe in najpogostejšim vsakdanjim izdelkom, ki
potem, ko so iztrošeni, kot odpadek končajo na zbirnih centrih javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki oziroma pri zbiralcih in predelovalcih odpadkov. Spregovorili bomo
tudi o pravilih za čezmejne pošiljke odpadkov. Na kaj je treba biti pozoren pri načrtovanju
pošiljk odpadkov preko meja, si oglejte na video posnetku. Več o tem in drugih zanimivostih
pa boste izvedeli na sami delavnici.
Kotizacije ni. Prehodna prijava je obvezna. Podrobnejše informacije o programu in načinu
prijave so dostopne tu.
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MALI LEKSIKON KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Zapuščinske snovi so snovi, katerih uporaba je bila zakonita v času proizvodnje izdelka,
vendar je pred vstopom izdelka v tok odpadkov njihova uporaba postala omejena ali celo
prepovedana v proizvodnji novih izdelkov.

POVABILO

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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