
 

                                                                    

                                   
 

 

 

Mesta in krožno gospodarstvo 

Od urbanih primerov in politik do novih priložnosti sodelovanja 

 

Četrtek, 19. oktober 2017, 9.00–15.30 

Salon uporabnih umetnosti, Maribor 

 

Vabimo vas na konferenco, s katero želimo poudariti potencial mest za prehod v krožno 

gospodarstvo. Seznanili se bomo s prizadevanji vlade in ministrstev ter Mestne občine 

Maribor. Tuji strokovnjaki in praktiki bodo predstavili nove urbane prakse, ki pomembno 

prispevajo k prehodu mest v krožno gospodarstvo in pri katerih ključno vlogo igrajo prebivalci 

mest in skupnosti. 

Popoldanski del dogodka bo v znamenju programa URBACT. Spoznali bomo nagrajene dobre 

prakse iz Kranja in Ljubljane ter si pobliže pogledali možnosti sodelovanja pri razpisu za 

prenosna omrežja. 

Krožno gospodarstvo temelji na načelu, naj se vrednost produktov, materialov in virov vzdržuje čim 

dlje, medtem ko naj bo količina odpadkov čim manjša. Upošteva gospodarske, okoljske in družbene 

stroške, povezane s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem virov. Prehod v krožno 

gospodarstvo vpliva na različna področja politik ter zadeva akterje v vseh sektorjih in na vseh 

ravneh upravljanja.  

Sodobna mesta se vse bolj zavedajo, da morajo aktivno sooblikovati prehod v krožno gospodarstvo. 

Na eni strani se v mestih razvijajo nove prakse, ki izrazito doprinesejo k zmanjševanju človeškega 

okoljskega odtisa, hkrati pa lahko mesta s svojo urbano politiko pomembno pospešijo prehod v 

krožno gospodarstvo. Ne nazadnje pa v mestih prebiva več kot polovica svetovnega prebivalstva, kar 

še dodatno poudarja pomen prehoda v krožno gospodarstvo na ravni mest. Mesta so tudi smiselne 

enote za ustvarjanje zaključenih krogov pri upravljanju z viri. 

Prehod v krožno gospodarstvo ravno tako ali še celo bolj kot tehnološke zahteva socialne inovacije. 

Gre za inovativne rešitve in nove oblike organiziranja, ki jih lahko v smislu upravljanja mest razumemo 

kot nove načine sodelovanja med upravami, prebivalci in lokalnimi deležniki, ki soustvarjajo 

trajnostne, odporne in odprte sisteme na ravni mesta. Prav zato je aktivna vloga lokalnih uprav 

pri prehodu v krožno gospodarstvo tako pomembna. 

Prijavite se tukaj in se pridružite predstavnikom z državne, regionalne in lokalne uprave, 

strokovnjakom nevladnega sektorja, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov ter praktikom s področja 

razvoja novih praks. Udeležba je brezplačna, vendar je število mest omejeno, zato s prijavo 

pohitite. 

Več informacij o konferenci tukaj. 

Dogodek organizirajo Ministrstvo za okolje in prostor, IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost 

občin Slovenije v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT. 

 

http://urbact.eu/razpis-za-prenosna-omre%C5%BEja-odprt
http://urbact.eu/razpis-za-prenosna-omre%C5%BEja-odprt
https://goo.gl/forms/c1ofWiYbPVBgnxCE2
http://ipop.si/2017/09/07/mesta-in-krozno-gospodarstvo-od-urbanih-primerov-in-politik-do-novih-priloznosti-sodelovanja/


                          

                                  

                                   
 

PROGRAM KONFERENCE 

9.00 – 9.30 Prijava 

9.30 – 9.45 

Pozdravni in uvod 

Dr. Andrej Fištravec, Mestna občina Maribor  

Tadej Slapnik, Kabinet predsednika Vlade RS 

Barbara Radovan, Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in 
stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor 

9.45 – 10.15 

Prehod v krožno gospodarstvo in mesta: Aktivnosti Partnerstva za zeleno 
gospodarstvo Slovenije  

Mag. Janja Kreitmayer McKenzie, Ministrstvo za okolje in prostor, Partnerstvo za 
zeleno gospodarstvo 

10.15 – 11.00 
ESPON Territorial Futures: O krožnem gospodarstvu in njegovi teritorialni dimenziji 

Dr. Kai Böhme, Spatial Foresight 

11.00 – 11.30 Kava 

11.30 – 12.15 
Krožni tokovi virov: civilnodružbeni alternativni modeli za naša mesta 

Dr. Daniela Patti, Eutropian 

12.15 – 13.00 
The Wasted City: Pristopi k ustvarjanju krožnih mest 

Francesca Miazzo, soustanoviteljica in direktorica fundacije CITIES 

13.00 – 13.45 Kosilo 

13.45 – 14.00 
Dobra praksa prehoda v krožno gospodarstvo: Maribor 

Igor Kos, Mestna občina Maribor 

14.00 – 14.15 
URBACT dobra praksa: Prenova soseske Planina 

Sanja Kožman, Mestna občina Kranj 

14.15 – 14.30 
URBACT dobra praksa: Čebelja pot 

Maruška Markovčič, Mestna občina Ljubljana (tbc) 

14.30 – 15.30 
Prehod v krožno gospodarstvo s podporo programa URBACT 

Kristijan Radojčić, Sekretariat URBACT 

 

Dogodek poteka v okviru projekta Podpora izvajanju urbane politike in programa URBACT, ki ga po 

naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora in Skupnost občin 

Slovenije. Dogodek podpira program URBACT. 


