
 

 

 

* NAMEN * 

 odpreti diskusijo na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz. končnih 

potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu ločevanja 

 zainteresirano javnost seznaniti s pomenom ločevanja e-odpadkov ter prihodnostjo 

krožnega gospodarstva 

 predstaviti rezultate in prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-

odpadki 
 

* PRIJAVA * 

Prijava je obvezna, in sicer do 19. aprila 2017 preko spletnega obrazca. 

Udeležba je brezplačna. 
 

 

 

* INFORMACIJE * 
 

Urša Dolinšek I T: 01 235 52 55 I E: urska.dolinsek@zeos.si 

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 ZEOS, d.o.o. 

 

 

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


 

 

 

* NAMEN * 

 odpreti diskusijo na področju spreminjanja navad gospodinjstev oz. končnih 

potrošnikov pri ločevanju odpadkov z vidika različnih deležnikov v procesu ločevanja 

 zainteresirano javnost seznaniti s pomenom ločevanja e-odpadkov ter prihodnostjo 

krožnega gospodarstva 

 predstaviti rezultate in prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-

odpadki 
 

* PROGRAM * 

3. PREDSTAVITVE: Vidiki življenjskih navad potrošnikov pri ločevanju odpadkov  

4. OKROGLA MIZA: Kdo vpliva na življenjske navade ločevanja odpadkov? 

Podrobnejši program najdete v prilogi. 
 

 

 

* PRIJAVA * 

Do 19. aprila 2017 preko spletnega obrazca: … 

Udeležba je brezplačna. 
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Urša Dolinšek I T: 01 235 52 55 I E: urska.dolinsek@zeos.si 

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 ZEOS, d.o.o. 
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krožnega gospodarstva 

 predstaviti rezultate in prihodnje aktivnosti projekta LIFE Gospodarjenje z e-

odpadki 
 

* PROGRAM * 

1. PREDSTAVITVE: Vidiki življenjskih navad potrošnikov pri ločevanju odpadkov  

2. OKROGLA MIZA: Kdo vpliva na življenjske navade ločevanja odpadkov? 

Podrobnejši program najdete v prilogi. 
 

 

 

* PRIJAVA * 

Do 19. aprila 2017 preko spletnega obrazca: … 

Udeležba je brezplačna. 
 

 

 

* INFORMACIJE * 
 

Urša Dolinšek I T: 01 235 52 55 I E: urska.dolinsek@zeos.si 

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 ZEOS, d.o.o. 

 

 

 

8:30 – 9:00 Prihod udeležencev in registracija  
 

1. VIDIKI ŽIVLJENJSKIH NAVAD POSAMEZNIKOV PRI LOČEVANJU ODPADKOV 

 

 

 

 

 

9:00 - 10:15 

Pozdravni nagovor in predstavitev družbe ZEOS, d.o.o. 

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

Predstavitev projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki in 

rezultatov raziskave o navadah potrošnikov pri ločevanju e-

odpadkov 

Branka Biček Bizant, pomočnik vodja projekta, ZEOS, d.o.o.  

Urša Dolinšek, koordinatorka projektnih aktivnosti, ZEOS, d.o.o. 

Vpliv LIFE projektov na ozaveščanje posameznikov 

Tatjana Orhini Valjavec, nacionalna kontaktna točka LIFE za 

okolje, Ministrstvo za okolje in prostor RS  

Ločevanje odpadkov z vidika gospodarskih javnih služb za 

ravnanje z odpadki 

Sebastjan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva 

Vloga okoljskih nevladnih organizacij pri spreminjanju navad 

posameznikov pri ločevanju odpadkov  

Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja 

10:15 – 10:30 

Odmor 

 

Tržnica 

ozaveščevalnih 

projektov 

 

 

 

 

 

10:30 – 12:15 

Vpliv medijev na spreminjanje navad posameznikov pri 

ločevanju odpadkov  

mag. Nina Luin, urednica Radia 1   

Vloga krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov  

Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade  

Podjetniški izziv mladih na področju okolja  

Matija Goljar, ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika 

Ozaveščanje mladih pri ločevanju e-odpadkov  

mag. Maja Hostnik, direktorica Zavoda Mladinske Mreže MaMa 

11:45 – 12:15 Prigrizek z mreženjem 

Tržnica 

ozaveščevalnih 

projektov 

 

 

 

http://e-odpadki.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
mailto:urska.dolinsek@zeos.si
mailto:branka.bicek@zeos.si
http://e-odpadki.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
mailto:urska.dolinsek@zeos.si
mailto:branka.bicek@zeos.si


 

 

 

 

2. OKROGLA MIZA: KDO VPLIVA NA ŽIVLJENJSKE NAVADE LOČEVANJA 

ODPADKOV? 

12:15 – 12:30 

Osebni pogled na tematiko 

Mojca Mavec, novinarka in televizijska voditeljica - ambasadorka 

projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki 

12:30 – 13:30 

 

 

 

Okrogla miza: Vplivi na ločevanje odpadkov 

 

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

 

 Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja 

 

 Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade  

 

 Matija Goljar, ustanovitelj in vodja Ustvarjalnika 

 

 (TBC), Skupnost občin Slovenije  

  

13:30 - 14:00  Čas za druženje in mreženje 

Tržnica 

ozaveščevalnih 

projektov 

 

 


