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11. strokovna konferenca OKOLJE IN ODPADKI 
 

13. oktober 2020, od 9.00 do 14.00;  online prenos v živo  

Okoljska zakonodaja, aktualna praksa in nakazane rešitve za prehod v krožno 
gospodarstvo 
 
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz 
izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev. 
 

S ponosom vas vabimo na tradicionalno Forumovo okoljsko konferenco, ki bo 13. 
oktobra 2020 kot online prenos v živo, tako da jo lahko kjerkoli spremljate.Z nami bodo 
vidni predstavniki ministrstva, predstavniki iz gospodarstva in raziskovalnih inštitucij 
doma in v tujini. 

  
Konferenca se je skozi leta uveljavila kot odlična priložnost za izmenjavo dragocenih 
izkušenj in prenos praks med deležniki na tem področju, zaradi česar se nekateri 
konference udeležijo skoraj vsako leto. 
  
Kot je že skoraj običajno na okoljskem področju, je trenutna situacija vse prej kot 
zavidljiva. Poleg izzivov, kot so kam in kako z odpadki, implementacija zakonskih 
obveznosti v praksi in tudi kako potencialno z odpadki celo zaslužiti, sta pomembni 
usmeritvi, podprti tudi z nepovratnimi sredstvi,  krožno gospodarstvo in digitalizacija. 
  
Na že 11. okoljski konferenci 13. oktobra bomo soočili te ključne izzive in tako, 
nedvomno, prišli do za marsikoga pomembnih rešitev.    
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PROGRAM KONFERENCE  
 
9.00 – 9.30 Aktualne zakonodajne novosti s področja okolja (predstavnik Direktorata za 
okolje na Ministrstvu za okolje in prostor) 
 
9.30 – 10.30 Digitalizacija & inteligentna robotika pri ravnanju z odpadki, temelječem na 
krožni ekonomiji ( Digitalisation & intelligent robotics in circular economy oriented waste 
management) -  dr. Renato Šarc in DI Karim Khodier, Univerza v Leobnu, Avstrija – 
predavanje bo v angleščini 

• Status in razvoj ravnanja s komunalnimi odpadki v EU (Status and development of 
municipal waste management in the EU)  

• Digitalizacija kot sodobno orodje za ravnanje z odpadki, temelječe na krožni 
ekonomiji (Digitalisation as modern tool for circular economy oriented waste 
management) 

• Značilnosti razvrščanja odpadkov na osnovi  senzorjev in podatkov – trenutno stanje 
tehnologije na področju ravnanja z odpadki (Sensor and data based waste 
characterisation and sorting - state of the art in waste management) 

• Robotika pri razvrščanju odpadkov in zagotavljanje kakovosti – mednarodna situacija 
(Robotics in waste sorting and quality assurance - international situation)   

 
10.30 – 11.00 Digitalizacija krožnega ravnanja z odpadki (Matjaž Centrih, BASS d.o.o.) 

• Digitalizacija celotnega procesa ravnanja z odpadki od zbiranja do prodaje 
• Primer dobre prakse – Simbio: digitalizacija zbirnega centra Bukovžlak 

 
 
11.00 – 11.15   ODMOR 
 
11.15 – 11.45 Nujnost spremljanja okoljskih vplivov in pomembnost zaključka življenjskega 
cikla (dr. Mitja Mori, Fakulteta za strojništvo) 

• Predstavitev metodologije LCA kot osnovne metodologije za vrednotenje okoljskih 
vplivov materialov, izdelkov in procesov; 

• Kako se spreminjajo vplivi na okolje ob primernem/neprimernem ravnanju v 
zaključku življenjskega cikla izdelkov; 

• Eko-stroški in metodologija snovanja trajnejših izdelkov; 
 
11.45 – 12.15 Smo slovenska podjetja pripravljena na nove materiale prihodnosti? (Eva 
Štraser, Evegreen) 

Konkreten primer poteka dela v podjetju Evegreen: od zasnove ideje, do izdelave 
orodja, testne serije, potrditve industrijskih partnerjev pa vse do zakonskih zahtev, ki 
jih mora nov, bioplastični izdelek zadovoljiti.     
 

 
12.15 – 12. 45 Potenciali krožnega gospodarstva in COVID-19 (dr. Dragica Marinič, Štajerska  
               gospodarska zbornica, koordinatorica SRIP-Krožno gospodarstvo ) 
 
12.45 – 13.00 ODMOR 
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13.00 – 13.30 Možnosti financiranja  projektov krožnega gospodarstva (Matjaž Ribaš,  SID – 
Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana ) 

• Spodbujevalna vloga delovanja SID banke 
• Aktualni programi financiranja, ki so na voljo strankam banke s področja okoljskih 

projektov 
• Vključevanje SID banke v programe porabe sredstev EU in vključenost v sistem EIAH 
• Konkretni primeri financiranja  

 
13.30 – 14.00 Finančni viri za izvedbo razvojnih, investicijskih ali infrastrukturnih projektov 
(Tjaša Kariš, Slovenski regionalno razvojni sklad) 

• Slovenski regionalno razvojni sklad kot vir financiranja 

• Aktualni programi spodbud 

• Okolje in odpadki v prihodnji finančni perspektivi skozi spodbude Sklada 
 

Konferenca je namenjena direktorjem in vodjem oddelkov, pooblaščencem za okolje, 
pristojnim za ravnanje z odpadki ter trajnostno ravnanje v podjetjih in ustanovah.  
 

 
 


