E-novice projekta Retracking št. 8, oktober 2019
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
Eden izmed končnih ciljev projekta Retracking je zmanjšanje onesnaženosti
Jadranskega morja
Velik problem pri onesnaženju morskega okolja potencialno predstavljajo odpadna plovila.
V okviru evropske in slovenske zakonodaje le-ta niso kategorizirana kot komunalni odpadek,
zato jih izvajalci javnih služb ne smejo prevzemati. Po podatkih Ministrstva za okolje in
prostor v Sloveniji trenutno ni registrirane osebe, ki bi se ukvarjala z zbiranjem, predelavo
ali odstranjevanjem odpadnih plovil. Težave se zato lahko pojavijo, ko posamezniki
namesto, da bi na lastne stroške odpadno plovilo prevozili do predelovalca v tujini (npr. v
Avstrijo), svoje odpadno plovilo namerno potopijo ali zapustijo v morskem okolju. S
sistemom urejenega zbiranja in predelave odpadnih plovil bi se zagotovilo manjše
onesnaževanje morskega in drugih vodnih okolij s steklenimi vlakni, ki so kategorizirana tudi
kot morski odpadki na nivoju Evropske unije.
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Sliki: Odpadna plovila na obali (foto: U. Robič, IzvRS) in pod morsko gladino (foto: D. Germek),
Slovenija

DOGODKI

Retracking delavnica »Samozadostnost ali povezovanje med državami za boljšo izrabo
odpadkov« osvetlila priložnosti za sodelovanje na področju ravnanja z odpadki, ki
vsebujejo GFRP
V četrtek, 24. oktobra 2019, je v prostorih Severno Primorske gospodarske zbornice v Novi
Gorici potekala mednarodna delavnica projekta Retracking z naslovom Samozadostnost ali
povezovanje med državami za boljšo izrabo odpadkov. Delavnica je bila namenjena
izmenjavi izkušenj in obstoječih praks, ki odpirajo možnosti za boljšo izrabo odpadkov na
osnovi polimernih kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni, ki jih ponuja čezmejno
sodelovanje med Slovenijo in Italijo.
Na delavnici so bila predstavljena pravila ravnanja z odpadki v praksi (postopki izdaje
dovoljenj, prenehanje statusa odpadka in pravila za stranske proizvode) in razlike v
implementaciji v Sloveniji in Italiji, predstavljen je bil sistem čezmejhnih pošiljk odpadkov
v Italiji ter ravnanje z odpadki v lokalnih skupnostih (praksa in možnosti za čezmejno
sodelovanje) v Sloveniji in Italiji. Podrobneje je bila predstavljena tudi Retracking platforma
za bolj učinkovito ravnanje z odpadki. Zaključki delavnice kažejo, da na tem področju
obstajajo možnosti za sodelovanje med obema državama, vendar so potrebne tudi sistemske
ureditve področja za izboljšanje zmožnosti zbiranja in predelave teh odpadkov.
Delavnice se je udeležilo okoli 50 predstavnikov podjetij, tako iz zasebnega kot javnega
sektorja, javnih institucij in drugih zainteresiranih javnosti za tovrstno tematiko iz Slovenije
in Italije.
Vsa gradiva z delavnice so dostopna na tej povezavi.
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MALI LEKSIKON KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Mikroplastika: Delci različnih plastičnih materialov, ki so manjši od 5 mm v največji
dimenziji, ki lahko nastanejo nenamerno pri obrabi večjih delov plastičnih materialov
(npr. razpad plastenke v okolju) ali pa so kot taki del proizvodnje (npr. peleti) ali se dodajajo
določenim proizvodom (npr. v kozmetični industriji) in onesnažujejo okolje (vodo, zrak,
prst).

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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