
 

                                                             

 
 

 

Vabimo vas na strokovno konferenco  

ki bo potekala v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki.  

KDAJ:    28. november 2019 (četrtek) med 9:30 in 14:30 
KJE:       Hiša Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana 
 

* NAMEN * 

Glavni namen konference je poudariti pomembnost pravilnega ravnanja z 
odpadki, predstavitev izzivov sodobnega časa in primerov dobrih praks 

ozaveščanja posameznikov o pravilnem ravnanju z odpadki tako v lokalnem kot v 
mednarodnem okolju. 

 

Konferenca prinaša priložnost za mreženje med njenimi udeleženci, kar bo 
priložnost za nova poznanstva, ideje, povezovanja med različnimi deležniki 
procesa ravnanja z odpadki, seznanitev z različnimi metodami učinkovitega 

ozaveščanja in prenos dobrih praks. 
 

* PRIJAVA * 
Prijava je obvezna, in sicer do četrtka, 21. novembra 2019, preko spletnega 

obrazca. Udeležba je brezplačna, število mest je omejeno. 
 

* INFORMACIJE * 
Branka Biček Bizant I T: 01 366 85 61 I E: branka.bicek@zeos.si 

 

Veseli bomo vaše potrditve in srečanja z vami!  

mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o. 
 

 

 

http://e-odpadki.zeos.si/sl/aktivnosti/strokovna-konferenca-2019.html
mailto:branka.bicek@zeos.si


 

                                                             

 

                  KDAJ:     28. november 2019 (četrtek) 
                  KJE:        Hiša Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana  
 

9:30 – 10:00 Sprejem in registracija udeležencev  
 

    1.del konference: Vpliv projektov na ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo 
     Prvi del konference bo potekal v slovenskem jeziku. 

 
10:00 - 11:45 Pozdravni nagovor in izzivi na področju ravnanja z e-odpadki 

mag. Emil Šehić, ZEOS, d.o.o., Slovenija 

Projekt Life Gospodarjenje z e-odpadki: Spreminjanje navad 
posameznikov na področju ravnanja z e-odpadki  
Branka Biček Bizant, ZEOS, d.o.o., Slovenija 
Urša Dolinšek, ZEOS, d.o.o., Slovenija 
Spreminjanje navad posameznikov na področju ravnanja z 
odpadnimi olji v lokalnem okolju 
Jasmina Butara, Komunala Brežice, d.o.o., Slovenija 
Projekt MOVECO: Spodbujanje prehoda iz linearnega h 
krožnemu gospodarstvu 
Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije 

Razvoj gospodinjskih aparatov v luči krožnega gospodarstva 
dr. Aleš Mihelič, Gorenje, d.o.o., Slovenija 

Projekt BusiSource: Odpadki iz podjetij kot sekundarna surovina 
dr. Alenka Mauko Pranjić, Zavod za gradbeništvo Slovenije 

11:45 – 12:20 
 
Čas za druženje in mreženje 
 

*Tržnica 
ozaveščevalnih 
projektov 



 

                                                             

   2.del konference: Primeri dobre prakse spreminjanja navad v mednarodnem okolju  
      Drugi del konference bo potekal v angleškem jeziku. 
 

 

 
12:20 – 14:00 
 

Učinkoviti pristopi k spreminjanju navad posameznikov pri 
ravnanju z e-odpadki  
Daniel Šafář, Asekol a.s., Praga, Češka 
Projekt ECOTIC LIFE+ Caravan: Izboljševanje ozaveščenosti 
javnosti o pravilnem ravnanju z e-odpadki  
Dragos Calugaru, ECOTIC, Bukarešta, Romunija 
Projekt AWARE: Izboljševanje ozaveščenosti javnosti o e-
odpadkih, ki so vir dragocenih materialov 
Elina Pohjalainen, VTT Technical Research Centre, Espoo, Finska 
Elektronski odpadki in krožno gospodarstvo 
dr. Jennie Olofsson, Fakulteta za družbene vede, Univerza v 
Ljubljani in Univerziteta Mid Sweden, Östersund, Švedska 

Projekti recikliranja tekstila in kovin 
Mojca Poberžnik, IOS, d.o.o., Slovenija 

14:00 – 14:30 Diskusija in zaključek konference 

14:30 - *Vabljeni k ogledu multimedijskega centra Doživi Evropo 

    

 
 

 

*MED VAŠIM OBISKOM STROKOVNE KONFERENCE 
NIKAR NE ZAMUDITE: 
 

OGLEDA TRŽNICE OZAVEŠČEVALNIH PROJEKTOV: Tržnica 
ozaveščevalnih projektov bo potekala v času odmora, pred konferenčno 
dvorano, kjer se boste lahko podrobneje seznanili s posameznimi projekti 
in dobili informacije iz prve roke. 
 

BREZPLAČNEGA OGLEDA MULTIMEDIJSKEGA CENTRA 
DOŽIVI EVROPO:  Multimedijski center Doživi Evropo je mlajši brat 
bruseljskega Parlamentariuma, ki na dostopen in igriv način predstavlja 
Evropsko unijo. Sestavljen je iz interaktivnih medijskih postaj, na katerih 
lahko spoznate, kako deluje EU in kako odločitve sprejete na evropski 
ravni vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Še posebej vas 
bo navdušila foto kabina, kjer se lahko fotografirate z izbranim ozadjem iz 
različnih evropskih mest in s pomočjo rekvizitov posnamete izvirno 
fotografijo. 
 
 


