Program: 2. marec 2012
2. dan:

ZERO WASTE V PRAKSI

9.00 - 9.30 Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.
		 Metodologija izdelave ekološkega in
		 ogljičnega odtisa storitev in dejavnosti
9.30 - 10.00 Igor Petek, Snaga d.o.o. Ljubljana
		 Na poti k družbi recikliranja
10.00 – 10.30 dr. Marinka Vovk, EKO-TCE d.o.o.
		 Ponovna uporaba ali recikliranje?

KOMU JE KONFERENCA
NAMENJENA?
- občinam,
- komunalnim podjetjem,
- podjetjem na področju varstva okolja,
- NVO na področju varstva okolja,
- splošno zainteresirani javnosti.

10.30 – 11.00 dr. Ana Vovk Korže, Bojana Korez,ERM center
		 Razvojni center narave Poljčane in eko
		 vas za zeleno občino

Prijave:

11.00 – 11.30 mag. Rudi Vončina, Urška Kugonič, 		

Informacije:

		

Elektroinštitut Milana Vidmarja

		 Zmanjševanje stranskih produktov 		
		 zgorevanja pri termoelektrarnah

RAZPRAVA
11.50 – 12.15
		
		
		
		

Odmor za kavo (konferenčna dvorana CICERO)
V konferenčni dvorani CICERO bo
potekala predstavitev institucij in 		
podjetij, ki se ukvarjajo s področjem
ravnanja z odpadki.

12.15 – 12.45 Drago Dervarič, Saubermacher&Komunala,
		

Murska Sobota d.o.o.

		 Ekonomski vidiki ločenega zbiranja
		 odpadkov
12.45 - 13.15 Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije
		 Načela delovanja okoljskih NVO za
		 oblikovanje družbe brez odpadkov
13.15 - 13.45 Pia Primec, Ferodis d.o.o.
		 Koncept »Od zibke do zibke« za proizvod
		 ali storitev ter njegovo sofinanciranje
13.45 – 14.15 dr. Dušan Klinar, ZRS Bistra Ptuj
		 Ovire za razširjanje načela »brez
		 odpadkov« v slovenski družbi
14.15 – 14.45 mag. Tadej Krošlin, Rok Rotar,
		

Gorenje Surovina d.o.o.

		 Odpadek, ki preneha biti odpadek - izkušnje
		 uvajanja zahtev Uredbe 333/2011 v Gorenje
		 Surovina d.o.o.

SKLEPI IN UGOTOVITVE
15.15 		 Zaključek konference in kosilo

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ
SLOVENIJE
in

Prijave sprejemamo na priloženi prijavnici do 29.2.2012 po
elektronski pošti na naslov bistra@bistra.si
Za morebitne dodatne informacije, prosimo, kontaktirajte:
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55,
klavdija.riznar@bistra.si
Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 041 402 401,
zeglj@volja.net

Prenočišče:

V ceno kotizacije za konferenco ni vključeno prenočišče.
Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelu Grand Hotel
Primus**** ali v apartmajskem naselju***. Rezervacije
na 02 74 94 506 ali po e-pošti: hotel.primus@terme-ptuj.
si s pripisom imena konference. V kolikor bo prenočišče
rezervirano do 17. 2. 2012, vam pripada hotelski popust.

Znanstveno-raziskovalno središče
Bistra Ptuj
v sodelovanju z

Ministrstvom za okolje
in prostor RS

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.
Kotizacija konference znaša 180,00 evrov na osebo
(že vračunani DDV), za člane NVO in študente 80,00 evrov
na osebo (že vračunani DDV). V ceno so vključeni stroški za
pogostitev, kosilo, gradiva in zbornik za drugi dan konference.
Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov ZEG, Kardeljeva
ploščad 1, Ljubljana na TR: 05100-8010998337 do 29.2.2012.

ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCE
dr. Marinka Vovk, predsednica
Karel Lipič, podpredsednik
dr. Viktor Grilc
dr. Aleksandra Pivec
dr. Niko Samec
Albin Keuc
mag. Janez Ekart
dr. Klavdija Rižnar

organizirata

Slovenija
brez odpadkov
Ptuj, 1. in 2. marec 2012
Grand Hotel PRIMUS
Konferenčna dvorana TACIT

Vsebina

S

trategija BREZ ODPADKOV (zero waste) se začne z
oblikovanjem novih izdelkov in embalaže ter konča z
ločenim zbiranjem. Konkurenčna je odlaganju in sežiganju
odpadkov, saj namesto težav, povezanih z omenjenima
postopkoma ravnanja z odpadki, nudi nova delovna mesta,
surovine, spremembo miselnosti in prihranke na mnogih
področjih. Gre za strategijo, ki zahteva, da ljudje spremenimo
način razmišljanj in obnašanja. Temelji na tem, da na prvo
mesto ne postavlja vprašanja, kako se bomo odpadkov znebili,
ampak dejstvo, da smemo povzročati le odpadke, ki jih bo
mogoče brez izjeme predelati, reciklirati in ponovno uporabiti.

U

redba o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/11) v slovenski
pravni red prenaša glavni del Direktive 2008/98/ES o
odpadkih. Uredba določa pravila ravnanja in druge pogoje za
preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja
odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega
vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti
uporabe naravnih virov. To predstavlja povsem nov pristop
glede ravnanja z odpadki, ki je osredotočen na preprečevanje
nastajanja odpadkov. Z uvedbo 5-stopenjske hierarhije
ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot prednostni vrstni red
pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se v slovenskem
prostoru pričakujejo velike spremembe na področju zbiranja
odpadkov ter njihove vključitve v procese obdelave ter
recikliranja. Novost, ki jo prinaša Uredba, je, da se energetsko
učinkovit sežig komunalnih odpadkov šteje za postopek
predelave, kadar so izpolnjena določena merila energetske
učinkovitosti (do zdaj so se namreč vse sežigalnice odpadkov
uvrščale med naprave za odstranjevanje odpadkov).

P

ristop ničelne stopnje odpadkov (zero waste) vodi ljudi k
posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, v katerih zavrženi
materiali postanejo viri za ponovno uporabo. Tak pristop
pomeni načrtovanje in izvajanje procesov za zmanjšanje
količine in nevarnosti odpadkov, ohranjanje in obnavljanje
vseh virov z visoko stopnjo okoljske ozaveščenosti družbe.
dr. Marinka Vovk,

		
1. dan:

Program: 1. marec 2012
ODPADKI KOT VIRI

8.00 – 9.00 Registracija
8.30 – 9.00 Novinarska konferenca
9.00 – 9.15 UVODNI POZDRAV udeležencem
		 dr. Štefan Čelan, župan mestne občine Ptuj
9.15 – 9.30 		 dr. Aleksandra Pivec, direktorica ZRS Bistra Ptuj
		 Predstavitev vsebine konference
9.30 – 10.00 predstavnik, Ministrstvo za okolje in prostor
		 Pričakovanja implementacije nove Uredbe
		 o odpadkih
10.00 – 10.30 Albin Keuc, Ministrstvo za okolje in prostor 		
		 Učinkovita raba virov
10.30 – 11.00 dr. Viktor Grilc, Kemijski Institut
		 Prispevki znanosti k preprečevanju in 		
		 zmanjševanju odpadkov
11.00 – 11.45 Okrogla miza »Odpadki v Sloveniji – 		
		 danes in v prihodnosti«
		 Janko Kramžar, dr. Marinka Vovk, Karel
		 Lipič, dr. Štefan Čelan, dr. Viktor Grilc, 		
		 predstavnik iz MOP-a
11.45 – 12.10
		
		
		

Odmor za kavo (konferenčna dvorana CICERO)
V konferenčni dvorani CICERO bo potekala
predstavitev institucij in podjetij, ki se
ukvarjajo s področjem ravnanja z odpadki.

12.10 – 12.40 dr. Uroš Eberl, RC PREKO d.o.o.
		 Pristopi popolne sanacije obstoječih 		
		 odlagališč nenevarnih odpadkov
12.40 – 13.10 S. Dvoršak, T. Krošlin, J. Ekart, J. 		
		Varga, G. Stavrakakis, K. Moustakas, 		
		M. Loizidou, V. Inglezakis, C. Venetis, I.
		Movila, N. Ardeleanu, L. Ilieva, Gorenje
		Surovina d.o.o.
		Projekt Balkwaste - Trajnostno načrtovanje
		ravnanja z odpadki v regiji

13.10 – 13.40 dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj,
		 Boštjan Rajh, Univerza v Mariboru – Fakulteta
		 za strojništvo

		 Celoviti koncept snovne in energijske
		 izrabe odpadkov za manjše regije (pr. Črna
		 Gora)

RAZPRAVA
14.00 – 15.00 		 Odmor za kosilo
		 (restavracija v Grand Hotelu Primus)
15.00 – 15.30 Janko Kramžar, direktor Snaga d.o.o. 		
		 Ljubljana in predsednik upravnega odbora Zbornice
		 komunalnega gospodarstva

		 Odnosi med državo, lokalnimi skupnostmi
		 in komunalnimi podjetji na področju
		 ravnanja z odpadki
15.30 – 16.00 dr. Andrej Holobar, mag. Karmen Marguč,
		 ECHO d.o.o.

		 Mikro-kompostna enota v gospodinjstvu
16.00 – 16.30 dr. Marko Likon, RC PREKO d.o.o.
		 Prihodnost odlagališč komunalnih 		
		 odpadkov – ali jih potrebujemo?
16.30 – 17.00 dr. Avraam Karagiannidis, Aristotlova
		 Univerza v Solunu, Grčija

		
		
		
		
		

Predstavitev rezultatov transnacionalnega
projekta »Sodelovanje občin na
področju ravnanja s komunalnimi
odpadki na območju Mediterana»
(Low cost Zero waste Municipality)

RAZPRAVA
18.00 		 ZAKLJUČEK
19.00 		 Družabni večer ob Rimski večerji in
		 glasbeni spremljavi skupine Kvinton
		 (Klub Gemina, Grand Hotel Primus)

predsednica organizacijskega odbora

* Prvi dan konference je sofinanciran v okviru
transnacionalnega projekta »ZERO WASTE«, program
Mediteran

