Moravske Toplice, 24.3.2017

VABILO ZA MEDIJE
STROKOVNO POSVETOVANJE 2017

»Odpadki in emisije v sistemu krožnega gospodarstva » in
»Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj«
30. – 31. 3. 2017, Moravske Toplice
Varovanje življenjskega okolja in naravnih virov postaja neogibna obveza človeške družbe, saj je edina
odgovorna za nesprejemljivo onesnaževanje okolja in izčrpavanje virov. Emisije (v trdni, tekoči in plinasti
obliki) trajno obremenjujejo vse sestavine okolja in slabšajo njihovo kakovost za človeka in vse žive
organizme. Po drugi strani pa predstavljajo nepotrebno materialno in energetsko izgubo za proizvodni
sektor, ki je soočen z vse večjim pomanjkanjem primarnih surovin. Trajnostna družba (tako v proizvodnem
kot v uporabniškem segmentu) je obveza, ki nima alternative. Kako jo uresničevati v sistemu krožnega
gospodarstva v pogojih trenutne slovenske družbeno-politične stvarnosti, je namen letošnjega strokovnega
posveta, ki bo potekal v okviru treh sekcij:
1. sekcija: CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI,
2. sekcija: KAKOVOST ZRAKA ter
3. sekcija: IONIZIRANA (jedrska) IN NEIONIZIRANA (elektromagnetna) SEVANJA.
Z letošnjim jubilejnim 20. strokovnim posvetom se tako pričenja dvodnevna strokovna razprava o
razumevanju zelo aktualnih okoljskih izzivov »odpadki – zrak – sevanja v sistemu krožnega gospodarstva«,
ki poteka v organizaciji Zveze ekoloških gibanj Slovenije, Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj,
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (Univerza v Mariboru), Fakultete za strojništvo (Univerza v
Mariboru), Združenja Biogen in soorganizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS.

V ta namen bo organizirana NOVINARSKA KONFERENCA, kjer bodo predstavljeni namen, cilji in
zaključki obeh posvetov:

v petek, 31. marca 2017, ob 11.30 uri
v Moravskih Toplicah, Hotela Ajda, 1. nadstropje
Na novinarski konferenci bodo sogovorniki:
-

-

mag. Marjan Podgoršek, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Viktor Grilc, predsednik sekcije »Odpadki«
dr. Peter Novak, predsednik sekcije »Zrak«
dr. Peter Otorepec, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Ivan Kukovec, Zveza ekoloških gibanj Slovenije
dr. Leo Šešerko, predsednik sekcije »Sevanja«
Milan Rogulja, predsednik Združenja Biogen, Srbija

Moderator: Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije in predsednik organizacijskega odbora
Več informacij o programu posveta: www.gospodarnoinodgovorno.si
Dodatne informacije:
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, predsednik
Kontakt: 064 253 580, zegslo20@gmail.com

