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Reggs: kratki film o konceptu C2C 
http://www.youtube.com/watch?v=4jORau0V62c 

Dokumentarec: odpadek = hrana 
http://video.google.com/videoplay?docid=-3058533428492266222# 

 

http://www.youtube.com/watch?v=V4iPHyw8Z-s&feature=player_embedded
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Utemeljitelja koncepta C2C 
 

 

ameriški arhitekt William McDonough 

in 

nemški kemik Michael Braungart 
 

 

 

 
 

Cradle to Cradle: remaking the way we make things 
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Ključna C2C načela  

• odpadek je hrana 

 

• raba obnovljivih virov 

energije 

 

• spodbujanje raznovrstnosti 
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Ciljna področja  

za udejanjanje koncepta C2C 

• industrija  

 (proizvodni procesi in izdelki ter z njimi povezane storitve) 

 

• gradnja 

 

• načrtovanje specifičnih prostorskih ureditev 

 

• upravljanje 
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C2C filozofija 
• bodimo raje dobri kot manj slabi 

 

• zmanjšujmo uporabo surovin 

 

• ustvarjajmo čim manj oz. nič odpadkov 

 

• povzročajmo manjše onesnaževanje okolja 

 

• krepimo inovacijski in gospodarski razvoj 
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Naravni in tehnološki snovni tok 

Vir: http://mbdc.com/detail.aspx?linkid=1&sublink=6 
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Projekt Vzpostavitev mreže  

Od zibelke do zibelke 
• sofinancira ga EU v sklopu programa INTERREG IVC 

• 10 projektnih partnerjev iz 10 evropskih regij (Nizozemska, Belgija, 

Italija, Avstrija, Francija, Finska, Madžarska, Velika Britanija, Romunija, 

Slovenija) 

• Ključni cilji projekta:  

– priprava akcijskih načrtov: oblikovati in izvajati načela C2C v praksi  

– prenos primerov dobrih praks 

– ustvariti trajnostne rešitve, priložnosti za ekonomski razvoj 

(inovacije) in socialno blagostanje 

– povezava s cilji politik na regionalni/nacionalni ravni (konkurenčnost 

in zaposlovanje) 

– spodbujanje vključevanja deležnikov 

– vzpostavitev dolgoročnega evropskega partnerstva 
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Primer dobre prakse 

Van Houtum  
Nizozemska 

• proizvodnja papirnih brisač in toaletnega papirja v skladu z naravnim 

snovnim tokom 

• tesno sodelovanje s ponudniki materiala, uporabniki (uradi, banke, 

letališča,…) in distributerji omogoča vzpostavljanje lokalne oskrbovalne 

verige 

• toaletni papir Satino Black: 

–  s C2C certifikatom 

– 100% iz recikliranega materiala 

– ogljično nevtralen 

• cilj: udejanjati načela C2C v vseh vidikih njihovega delovanje in k temu 

pozvati tudi svoje poslovne partnerje 
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Primer dobre prakse 

The Foundry  
Suffolk, Velika Britanija 

 

• iz lope v okoljsko-izobraževalni center 

• zgradba, ki na zemlji stoji lahkotno tako s konstrukcijo, 

kot tudi z uporabo 

• bleščeč primer trajnostne gradnje 

• uporaba lokalnega materiala in dela 

• sodelovanje vseh generacij 
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Primer dobre prakse 

Ecodesign 
Javna agencija Flandrije za ravnanje z odpadki - OVAM  

 

Ecolizer 2.0 

 pripomoček za oblikovalce,  

 s katerim lahko preverijo okoljski vpliv njihovega izdelka 

 

Ecodesign PRO and Student Award 

 nagrada za izdelke na tržišču 

 nagrada za izdelke v razvoju 

 nagrada znaša 4.000€ ali 2.000€  

http://www.c2cn.eu/sites/default/files/Ecolizer 2.0 eng lr(2).jpg
http://www.c2cn.eu/sites/default/files/2010_Affiche Ecodesign_def-1-LR.gif


Primer dobre prakse  

Povezovanje mest in podeželja   
Nizozemska, Maastricht - Valkenburg 

• sodelovanje treh občin (Maastricht, Meerssen, Valkenburg) s provinco 

Limburg 

• gospodarska preusmeritev za dosego kakovostnega turizma in socialnega 

okolja 

• razvoj projekta za oživitev pokrajine, izboljšanje turistične infrastrukture 

(pešpoti in kolesarske poti), razširitev ponudbe rekreacije na prostem 

• cilje doseči s privatnim partnerstvom 

• povezava mesta s podeželjem: pridelovanje hrane, izobraževanja, 

rekreacija, prostočasne dejavnosti, skrb, prenova stanovanjskih blokov 
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Primer dobre prakse  

Bosco Mobile 
Brianza - Lombardija, Italija 

• projekt izvaja združenje malih in srednjih podjetij v sodelovanju z 

milansko univerzo Bicocca in lesnim konzorcije 

• zagotavljanje kratke oskrbovalne verige v lesno-pohištveni industriji 

• spodbujanje eko-dizajna 

• uporaba certificiranih regionalnih lesnih zalog za izdelavo pohištva 

• optimizacija materialov in energetskih tokov ter zmanjšanje 

celotnega vpliva na okolje 

• vključitev načel trajnostnega razvoja v celotno oskrbovalno verigo 

• lokalni sistem, ki je trajnosten in konkurenčen v zasebnem in v 

javnem trgu (zelena javna naročila) 

• izdelava prototipov (šolsko pohištvo) v skladu z načeli C2C: manj 

surovin, brez toksičnih elementov, enostavno za razstaviti, 

popravilo, nadomestila, reciklažo,.. 
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Ste C2C? 

 

• vključitev v mrežo deležnikov 

• sodelovanje pri akcijskem načrtu 

• udeležba na dogodkih – tematskih delavnicah 

• pomoč pri izbor primerov dobrih praks za prenos v Slovenijo 

• vpeljava elementov dobrih praks v vaše delovanje 

• zaveza k udejanjanju načel C2C 
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c2c.svrez@gov.si 


