		

		

POSVETU NA POT
Cilji strokovnega posveta:
Dialog na področju varstva okolja
in snovna učinkovitost
•

•

•

•

•

•

pomen vključevanja in krepitev dialoga med lokalno skupnostjo,
državnimi organi, civilno družbo in podjetji, ki pomembno vplivajo
na okolje,
predstavitev najustreznejših načinov in komunikacijskih orodij v
primeru okoliščin, ki predstavljajo tveganje na področju okolja,
prikazati potenciale in ovire v Sloveniji za vzpostavo krožnega
gospodarstva in radikalnega zmanjšanja količin odloženih
odpadkov,
prikazati razloge za sistemske probleme pri zbiranju in predelavi
frakcij odpadkov, za ponovno uporabo izdelkov ter embalaže in
poiskati možne rešitve zanje,
seznanitev s trendi na področju trajnostnega ravnanja s
komunalnimi in drugimi izbranimi vrstami masovnih odpadkov,
prikazati možnosti za učinkovitejše in varnejše načine snovne in
energetske izrabe odpadkov.

Kakovost zraka:
•

•

•

•

•

•

okoljska in energetska politika v EU in Sloveniji po Pariški
in Berlinski konferenci,
predstavitev Energetskega koncepta Slovenije in posledice
za kakovost zraka,
priprava Nacionalnega podnebnega koncepta in aktivnosti
na področju varstva zraka,
izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju varstva zraka
v podporo odločanju na lokalni in nacionalni ravni,
vloga IIoT in IoT na področju zagotavljanja visoke kakovosti zraka
v Sloveniji,
izmenjava dobrih praks, ki so pomembne z vidika uvajanja zelenega
gospodarstva.

Komu je namenjeno strokovno posvetovanje:
•
•
•

•
•
•

•
•

občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja,
lokalnim energetskim agencijam,
menedžerjem in strokovnjakom iz komunalnih, reciklažnih
in dimnikarskih podjetij,
inšpekcijskim službam, izvajalcem monitoringov in analiz,
povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšanih shem,
raziskovalcem s področja snovne in energetske učinkovitosti
ter trajnostnega razvoja,
raziskovalcem s področja varovanja zraka,
nevladnim organizacijam in študentom strok s področja varstva okolja.

PRIJAVE sprejemamo do 3. 4. 2018 in jo lahko oddate:
•
•
•

na spletnem naslovu: www.gospodarnoinodgovorno.si
po elektronski pošti na naslov: bistra@bistra.si
izpolnjeno prijavnico po pošti na naslov: ZEG, Kardeljeva ploščad 1,
1000 Ljubljana

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležence dvodnevnega posveta znaša 200,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV).
V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradivo in e-zbornik.
Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 120,00 € na
osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV).
V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana
večerja, gradivo in e-zbornik.
Za drugega, tretjega ali več udeležencev iz iste organizacije se prizna
10 % popust na kotizacijo.
Za plačilo kotizacije do 6. 3. 2018 se prizna dodatnih 10 % popusta.
Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov ZEG, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana na TRR: 05100-8010998337 do 4. 4. 2018. Plačane kotizacije se v
primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

Moravske Toplice, Hotel AJDA
5. in 6. april 2018

STROKOVNO POSVETOVANJE 2018

Nacionalni program
varstva okolja
in njegov dialog
z lokalnimi skupnostmi

Prenočišče:
V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče. Prenočišče
z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju.
Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po
e-pošti: info@terme3000.si s pripisom imena posveta. Stroške prevoza
in nastanitve udeleženci krijejo sami.

Organizatorji:

Problemi okolja so v Sloveniji tradicionalno deležni
posebne pozornosti strokovnjakov, oblikovalcev
politik, lokalnih skupnosti, zasebnega sektorja, nevladnih organizacij in druge širše javnosti. Stanje
okolja se na splošno izboljšuje, vendar še je vedno
zaskrbljujoče na posameznih področjih, predvsem
glede kakovosti zraka. Potrebna je tudi večja snovna učinkovitost pri ravnanju s surovinami in odpadki
ter hitrejši napredek pri prilagajanju na podnebne
spremembe.
Nacionalni program varstva okolja (do 2030), poleg
dolgoročnih usmeritvah varstva okolja, daje velik
poudarek krepitvi dialoga in sodelovanju med ključnimi akterji varstva okolja: upravni organi državne in
lokalne uprave, NVO in institucijami znanja. Za doseganje ciljev varstva okolja bo potrebno reorganizirati usmerjanje lokalnega in regionalnega razvoja
glede okoljskih in drugih relevantnih vsebin z enega
mesta na državni ravni.

Informacije:

Kateri sinergijski učinki sodelovanja države in lokalnih skupnosti se lahko pričakujejo? Kakšna je družbena odgovornost lokalnih skupnosti do okolja? S
kakšnimi finančnimi in kadrovskimi potenciali razpolagajo le-te? Na okoljskem posvetu bomo skupaj poiskali konkretne odgovore na zastavljena vprašanja.

Za dodatne informacije kontaktirajte:
• Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580,
zegslo20@gmail.com
•

dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, bistra@bistra.si

ORGANIZACIJSKI ODBOR STROKOVNEGA POSVETOVANJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karel Lipič (predsednik),
dr. Viktor Grilc (podpredsednik),
dr. Peter Novak (podpredsednik),
dr. Niko Samec
dr. Filip Kokalj
dr. Lučka Kajfež Bogataj
dr. Štefan Čelan
dr. Klavdija Rižnar
dr. Miran Lakota
dr. Janez Ekart
dr. Marinka Vovk

•
•
•
•
•
•
•

Drago Dervarič
mag. Rudi Vončina
Franc Cipot
Vilko Pešec
Jože Leskovar
dr. Leo Šešerko
Ivan Kukovec

		

Fakulteta za strojništvo

Soorganizator:

Karel Lipič,
predsednik organizacijskega odbora

		
		

		

Program 1. dan: ČETRTEK, 5. april 2018
8.30–9.00
9.00–9.30

1. SEKCIJA:

9.30–9.50

9.50–10.15

Registracija, hotel Ajda
UVODNI POZDRAVI

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice
Rajko Fajt, državni svetnik
Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS
Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj
Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

		
Dialog na področju varstva
okolja
in dobre prakse snovne učinkovitosti
Moderator: dr. Viktor Grilc

13.40–14.00

Protokol ravnanja v primeru izrednega
dogodka

14.00–14.20

Komunikacijski izzivi na področju
varstva okolja

Srečko Šestan, Civiljna zaščita RS

14.20–15.50

Predstavitev kažipota prehoda v krožno
zeleno gospodarstvo Slovenije

10.35–10.55

		
ODMOR
Okolje se ne varuje, ohranja se kot vsota
usklajenih sektorskih politik in lokalnih
interesov – prednost pristopu od spodaj
navzgor

Program varstva okolja
za Mestno občino Ljubljana

Izvajanje Lokalne AGENDE 21
v slovenskih občinah za leto 2017
Karel Lipič, predsednik ZEG

12.25–12.45

16.25–16.45

KOSILO

		

Razvoj, kalibracija in možnosti uporabe
ravnotežnega modela uplinjanja odpadkov

dr. Peter Novak, Energotech d.o.o.

dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani

9.30–9.50

16.45–17.05

Toplarna Celje v konceptu celovitega
ravnanja z odpadki savinjske regije

9.50–10.10
10.10–10.30

Alternativno gorivo kot produkt
mehansko-biološke predelave mešanih
komunalnih odpadkov
Pred-priprava muljev za nadaljnjo
predelavo
dr. Dušan Klinar, ZRS Bistra Ptuj

17.45c18.00

Grajska kavarniška popravljalnica kot
družbena sprememba vrednotenja virov

10.20–11.00
10.50–11.10

EMAS za prehod v krožno gospodarstvo
(LIFE BRAVER)
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

19.00

		
Družabna večerja »Vinogradniška
kmetija Erniša Jani z etno glasbeno
skupino Halgato Band«

		
Novinarska konferenca

11.10–11.30

Vpliv kakovosti notranjega zraka
na zdravje otrok

Zdravstvene posledice, izvori in predpisi
o finem prahu
dr. Leo Šešerko, Visoka šola za varstvo okolja,
Velenje

		

12.10–12.55

KOSILO

12.55–13.45

Okrogla miza: »Dobre		
in slabe strani
Zakona o dimnikarskih storitvah«

13.45–14.05

Trajno kmetovanje in obdelava tal
na vodovarstvenih območjih
dr. Miran Lakota, dr. Denis Stajnko, Fakulteta za
kmetijstvo in biosistemske vede

14.05–14. 25

Vetrne elektrarne - priložnosti in izzivi
Miha Markelj, Nina Miklavčič, mag. Rudi Vončina,
Elektroinštitut Milan Vidmar

14.25–14.45

Zeleni utrip Energetike Ljubljana:
Zemeljski plin za tranzicijski prehod
v brezogljično družbo
Herman Janež, Srečko Trunkelj, Energetika
Ljubljana d.o.o.

14.45–15.05

Zemeljski plin in obnovljivi plini
(biometan, sintetični metan) v luči
priprave Energetskega koncepta
Slovenije
mag. Marko Ileršič, strateg, Plinovodi d.o.o.
Ljubljana

15.05–15.25

Trajnostna vezava ogljika v lesnih
proizvodih
dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta,
Univerza v Ljubljani

dr. Marinka Vovk, Center ponovne uporabe so.p.

18.00–18.15

11.50–12.10

mag. Janez Zafran, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

mag. Vlasta Ojsteršek, Višja prometna šola Maribor

17.25–17.45

Obračunavanje ponorov ogljika
v gozdovih in proces LULUCF

Vpliv onesnaženosti zunanjega zraka na
nizko porodno težo in prezgodnji porod
dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Petra Klepac, Nacionalni inštitut za javno
zdravje, Sara Korošec, UKC Ljubljana,
dr. Igor Locatelli, Fakulteta za farmacijo,
Univerza v Ljubljani

Prilagajanje podnebnim spremembam
na področju kmetijstva
dr. Boštjan Petelinc, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

10.30–10.50

11.30–11.50

Promet in okolje
mag. Matjaž Vrčko, sekretar, Ministrstvo za
infrastrukturo

dr. Filip Kokalj, Marija Zabukovnik, Aleksander
Mirt, dr. Niko Samec, Energetika Celje d.o.o.

17.05–17.25

Aktivnosti Ministrstva za okolje in
prostor na področju zraka
Jože Jurša, Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Beno Arbiter, dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj,
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Agenda 2030, Slovenija in NVO
Albin Keuc, Sloga, Platforma NVO za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč

12.45–13.40

Vpliv vse pogostejših in intenzivnejših
vročinskih valov na povečano rabo
energije za klimatizacijo

dr. Annarita Salladini - Processi Innovativi Srl,
dr. Gaetano Iaquaniello - KT-Kinetics Technology S.p.A.,
dr. Luca Spadacini - Oesa Srl,
dr. Emanuela Agostini - Bio-P Srl, Rim, Italija

Problematika zbiranja nevarnih odpadkov
v zbirnih centrih komunalnih podjetij

Nataša Jazbinšek Seršen, Oddelek za varstvo
okolja, Mestna občina Ljubljana

12.15–12.25

9.10–9.30

		

Renewable methanol from RDF:
a strategic recycling approach in waste
management

Majda Šmigoc, Drago Mir, Saubermacher
Slovenija d.o.o.

11.55–12.15

Energetski (podnebni) koncept in
vplivi na zrak

16.05–16.25

dr. Viktor Simončič, Vikos, Sisak

11.35–11.55

8.50–9.10

Predlog Nacionalnega programa varstva
okolja (do 2030)

Branko Kosi, GZS-ZKG, Snaga Maribor d.o.o.

10.55–11.15
11.15–11.35

MOP, GZS, Gorenje, Kemis, Saubermacher, Kostak,
SLOGA, ZEG, NVO, predstavniki občin

ODMOR

Optimizacija krožnih zank komunalnih
odpadkov

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Miran Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede, Univerza v Mariboru
Karel Lipič, predsednik ZEG Slovenije

		
2. SEKCIJA:
Kakovost zraka
	Moderator: dr. Peter Novak

15.50–16.05

Povezujemo in spodbujamo prehod
v krožno gospodarstvo

Registracija, hotel Ajda
UVODNI POZDRAVI

Okrogla miza: »Nimby		
in Nimet efekt
- krizno komuniciranje na področju
varstva okolja«

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije

8.00–8.30
8.30–8.50

Darinka Pek Drapal, Consensus d.o.o.

Jasmina Karba, Direktorat za okolje in prostor,
Ministrstvo za okolje in prostor

10.15–10.35

Program 2. dan: PETEK, 6. april 2018

Modelska ocena - orodje za hitro in
efektivno določanje učinkovitosti
ukrepov na področju zunanjega zraka
Petra Dolšak, Miha Markelj, mag. Rudi Vončina,
Elektroinštitut Milan Vidmar

15.30

Zaključek posveta

dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta,
Univerza v Ljubljani
dr. Anja Jutraž, mag. Simona Uršič, Peter Otorepec,
Nacionalni inštitut za javno zdravje

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

