
 

 

 

 

 

 

 

E-novice projekta Retracking št. 6, avgust 2019 

Verso l’economia circolare: tracciabilità dei manufatti in Compositi Fibro Rinforzati 

Krožni ekonomiji naproti: sledljivost izdelkov iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni 
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RETRACKING ZA VAS 

 
 

V nastajanju je spletna platforma projekta Retracking za vodenje informacij o različnih 
fazah reciklaže in predelave 

Partnerji projekta Retracking so zasnovali odprtokodno IKT platformo, ki omogoča 
informacijsko upravljanje postopkov recikliranja. Z njeno pomočjo bodo imeli uporabniki 
zagotovljeno popolno sledljivost nad celotnim postopkom reciklaže odpadkov, kar bo 
prispevalo k projektnemu cilju uveljavljanja koncepta krožnega gospodarstva s 
povezovanjem slovenskih in italijanskih deležnikov. Omogočeno bo tudi upravljanje 
sledljivosti novih proizvodov s pomočjo informacij, ki se hranijo v čipih RFID, s čimer bo 
mogoče te izdelke ob koncu njihovega življenjskega kroga vnovič reciklirati. 
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Platforma bo na grafično učinkovit in preprost način omogočala pregled vseh stopenj 
reciklaže in predelave odpadkov na isti pregledni plošči. Uporabnik bo lahko z enim klikom 
spremljal potek posamezne faze postopka, od povpraševanja, ponudbe in pošiljke do 
predelave odpadkov in izdajanja računov, ter bo lahko vse podatke shranil v PDF obliki. Prav 
tako bo mogoče na enostaven način naložiti dokumentacijo, vezano na določeno stopnjo 
postopka, kot je dokumentacija analiz in fotografije odpadnega materiala v fazi 
povpraševanja, podatki prevoznika itd. Vse operacije bo mogoče upravljati tudi preko 
pametnega telefona, saj bo aplikacija platforme Retracking na voljo tudi v Android in iOS 
različici. 

Platforma je trenutno v testni fazi in bo kmalu na voljo širši javnosti. 

DOGODKI 

Italijanski deležniki na delavnici Retracking obravnavali ključna vprašanja pri ravnanju 
z odpadki na osnovi kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni (GFRP) 
 
11. julija 2019 je v italijanskem Pordenonu potekala delavnica projekta Retracking o 
odpadkih na osnovi kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, kjer so se zbrali ključni 
deležniki in iskali odgovore na vprašanja, kako ustrezno ravnati z odpadki, ki vsebujejo 
GFRP. Eden glavnih izzivov na tem področju je, da evropski seznam odpadkov tej vrsti 
odpadkov ne dodeljuje jasne, specificirane šifre. Podaja namreč številne šifre za plastične 
materiale na splošno, ne pa tudi za odpadke iz kompozitov, ojačanih s steklenimi vlakni, 
medtem ko je ustrezna klasifikacija teh odpadkov bistvenega pomena za njihovo pravilno 
razvrščanje. Zato so partnerji projekta Retracking pripravili in na delavnici predstavili 
Katalog odpadkov programskega območja, kjer je predlagana klasifikacija različnih vrst 
odpadkov, ki vsebujejo GFRP, ter tem odpadkom dodeljena oznaka glede na evropski seznam 
odpadkov. Na delavnici je bila podrobeneje predstavljena tudi Retracking IKT platforma za 
upravljanje postopkov recikliranja, ki bo omogočala veliko enostavnejše in hitrejše 
upravljanje logistike ravnanja z odpadki ter bo zagotavljala sledljivosti odpadkov in 
reciklažnih materialov. 
 

               
 
 
24. oktober 2019, Nova Gorica: Delavnica o odpadkih na osnovi polimernih kompozitov 

Vljudno vabljeni na mednarodno delavnico na temo izdelkov/odpadkov na osnovi polimernih 
kompozitov, utrjenih s steklenimi vlakni, z naslovom »Samozadostnost ali povezovanje med 
državami za boljšo izrabo odpadkov«, ki bo potekala 24. oktobra 2019 v Novi Gorici. Vabimo 
vas, da si rezervirate čas že danes in se nam pridružite na zanimivi razpravi. Vabilo s 
programom sledi. Vljudno vabljeni! 
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MALI LEKSIKON KROŽNEGA GOSPODARSTVA 

 
Kaskadna raba surovin: Večkratna stopničasta raba surovinskega vira, kjer z vsakim novim 
ciklom oz. stopnjo uporabe pada njegova kakovost in količina. 

 

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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