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Trajanje projekta: 1. 5. 2022 do 30. 4. 2024

 
Namen projekta

 
Projekt studioKroG ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja
razumevanja krožne rabe virov, kjer bomo s celovitim pristopom ponovne uporabe in
dizajnom zavrženih predmetov oz. odpadkov presegli obstoječo prakso na primeru
rabljenih ladijskih kontejnerjev. Kljub temu, da krožno gospodarstvo predstavlja
prednostno usmeritev v državi, se še vedno daje prednost novogradnjam in novi opremi,
saj obstoječa (gradbena) zakonodaja ne vključuje krožnega pristopa rabe virov.
Hkrati bomo s projektom dokazali, kako se s ponovno uporabo, popravili in dizajnom
odpadkov pretrga tesna povezava med gospodarsko rastjo in rabo virov.

 

Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije TGP za 39% (energetika.net),
obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije. Projekt ima
pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj bodo odpadki uporabljeni kot
viri. Za postavitev (mobilnega) studia krožnega gospodarstva bodo uporabljeni
zavrženi ladijski kontejnerji z novo, navdušujočo in prepričljivo vsebino prikaza
možnosti ponovne uporabe in dizajna odpadkov v celostnem pogledu krožnega
gospodarstva namesto  uporabe deviških materialov. Celotni krožni kompleks
ozelenjenih zabojnikov na zunanjih stenah bo hkrati prikaz spodbujanja zelenih
površin in cvetočih rastlin za divje opraševalce. 

 

Cilj projekta
 

»Sodelujemo skupaj za
zeleno, konkurenčno in

vključujočo Evropo«

Več informacij najdete na :
https://www.facebook.com/studiokrog

E-novičnik:
št. 1. julij-22

 

Vir foto: Center
ponovne uporabe

https://www.facebook.com/studiokrog
https://www.istockphoto.com/photo/conference-room-inside-cargo-gm584758390-100153577


specifični cilj izboljšati (medsektorsko) sodelovanje skupnosti za
uveljavljanje načel krožne rabe virov,
boljše razumevanje krožnega gospodarstva s ponovno uporabo in eko-
dizajnom odpadkov,
zmanjšati porabo deviških materialov na pilotni izvedbi uporabe zavrženih
kontejnerjev s funkcionalnimi prostori 
opremljeni izključno po principu ponovne uporabe in industrijske simbioze.

Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov
zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije TGP. 
Specifični cilji so naslednji:

Učinki in trajnost projekta
 

StudioKroG kot pilotni projekt temelji na dejstvu, da rešitev
podnebnih sprememb in prehod v nizkoogljično krožno
gospodarstvo ni v omejevanju in prepovedovanju, ampak v
spodbujanju družbeno odgovornega ravnanja, ki ustvarja čim
manjšo porabo virov in energije. 

Investicija vzpostavlja inovativne načine sodelovanja med različnimi
deležniki (javni/zasebni, (socialno) podjetništvo in javna podjetja,
izobraževalne institucije, javnost) na lokalni/nacionalni ravni,
omogoča krožne modele poslovanja s transformacijo odpadkov v
uporabne. Projekt  je zasnovan tako, da bodo ciljne skupine
spremljale preobrazbo odpadkov v namen funkcionalne rabe in
sinergijskih učinkov na ravni delavnic, demo-prikazov, izobraževanj,
usposabljanj, natečaj video-prikazov, fotogalerije idr.

 

Investicija bo omogočala motivacijo ciljnih skupin za praktični in
izkustveni prikaz ponovne uporabe in krožnega gospodarstva
tako v času izvajanja projekta kot po zaključku projekta (CPU).
Praktičnih dokazov o pomenu krožnega gospodarstva na konkretnih
primerih je namreč premalo in zato ljudje ne zaupajo v realnost
obvladovanja podnebnih sprememb in nujne ukrepe na tem
področju. 

Gre za prvi tovrstni projekt, ki bo v praksi dokazal, da je krožno
gospodarstvo mogoče izvajati že pri vsakem posamezniku in da je
realnost uspeha ravno v močni vlogi družbenega vzorca, ki se
oblikuje najprej ravno v posamezniku, družini in skupnosti. 

 

Projekt je zanimiv tako za učne, edukacijske kot za podjetniške
namene, kakor tudi za trend »waste design« v namen prikaza
trajnostnega turizma, info točk, raziskovalne namene, cenovno
ugodne bivalne enote za mlade ali starejše, prostorske rešitve za
migrante idr.
S projektom odpiramo nove priložnosti za lokalne skupnosti,
arhitekte in oblikovalce, gradbena podjetja, organizacije s področja
ministrstva, sektorske zbornice idr.

Za več informacij: bistra@bistra.si

 

»Ta Novičnik je nastal s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno ZRS
Bistra Ptuj in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.«

 
Projekt studioKroG sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 776.975,00 EUR. Namen projekta je razvoj
inovativne zelene rešitve s celovitim pristopom ponovne uporabe in eko-dizajna odpadkov za zmanjševanje porabe deviških materialov in

povečanje razumevana krožnega gospodarstva.

Vir foto:
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room-inside-cargo-gm584758390-100153577
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