
 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica in 

Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje 

 

Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, 15. november 2017 

 

Vabilo 

Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ) in Društvo za kakovost in 

ravnanje z okoljem (DKRO) prirejata konferenco 

Krožno gospodarstvo 

Prireditev se bo odvijala v sredo, 15. novembra 2017, v Medpodjetniškem izobraževalnem 

centru Velenje (MIC), Koroška cesta 62a, 3320 Velenje med 8.00 in 14.00.  

Vljudno Vas vabimo, da se nam pridružite, saj boste na enem mestu dobili informacije o 

krožnem gospodarstvu od strokovnjakov, ki delujejo na tem področju tako v teoriji kot 

praksi. Ob zaključku boste imeli možnost sooblikovati sklepe konference in podati pripombe 

ter koristne predloge. 

Za udeležbo je obvezna predhodna prijava na e-naslov helena.policnik@gorenje.com, in sicer 

najkasneje do 10. 11. 2017.  

Kotizacije ni – udeležba na konferenci je brezplačna. 

Veselimo se druženja z Vami! 

 

V imenu organizatorjev: 

mag. Franci Kotnik, direktor SŠGZ l.r. 

dr. Emil Šterbenk, predsednik DKRO l.r.  

 

 

Velenje, 2. november 2017 

mailto:helena.policnik@gorenje.com
https://www.gzs.si/ssgz


 

 

 

Vsebina in urnik konference »Krožno gospodarstvo« 

Čas Predavatelj Podjetje Naslov predavanja 

8:00-9:00 Prijava udeležencev 

9:00-9:10 Pozdravni nagovori 

 Predsednik Društva za kakovost in ravnanje z okoljem dr. Emil Šterbenk 
Predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, dr. Blaž Nardin 
Župan MO Velenje, Bojan Kontič 

9:10-10:30 Plenarni predavanji 

9:10-9:50 
 

dr. Dragica 
Marinič 

Štajerska 
gospodarska 
zbornica  

Prehod v krožno gospodarstvo – 
krožni poslovni modeli  

9:50-10:30 Janja Leban Gospodarska 
zbornica Slovenije 

Od odpadkov do krožnega 
gospodarstva 

10:30-10:50 Odmor za kavo 

10:50-12:10 Primeri iz prakse 

10:50-11:20 dr. Aleš Mihelič Gorenje d.d. Izkušnje Gorenja v projektu 
prehoda v krožno gospodarstvo - 
RESCOM 

11:20-11:40 Ajda Pleterski Gorenje Surovina 
d.o.o. 

Ravnanje z odpadki – pomemben 
člen krožnega gospodarstva 

11:40-12:00 mag. Marko 
Mavec 

Eurofins ERICo 
d.o.o. 

Podpora krožnemu gospodarstvu z 
okoljskega vidika 

12:00-12:20 mag. Emil Šehič ZEOS d.o.o. Snovni tok e-odpadkov v krožnem 
gospodarstvu 

12:20-12:40 dr. Selma 
Filipančič Jenko 

Društvo NOVUS, 
Regionalno stičišče 
NVO Savinjske 
regije NOVUS 

Izzivi in potenciali nevladnih 
organizacij pri prehodu v krožno 
gospodarstvo 

12:40-13:00 Diskusija, oblikovanje sklepov in zaključek konference (moderator dr. Emil 
Šterbenk) 

13:00-14:00 Kosilo in neformalno druženje 
 

 


