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Nacionalna konferenca
»Ravnanje z odpadki kot politično orodje za skupno upravljanje«
12. april 2012, Jamski dvorec, Postojna

VABILO
Spoštovani.
Vabimo vas na nacionalno konferenco z naslovom »Ravnanje z odpadki kot politično orodje za
skupno upravljanje«, ki bo potekala 12. aprila 2012, od 9h do 15h, v Jamskem dvorcu v Postojni.
Organizator in pobudnik konference je Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije.
Konferenca bo potekala v okviru mednarodnega projekta »Wasman«, katerega namen je
promocija preprečevanja nastajanja odpadkov, povečevanje odgovornosti proizvajalcev in
dvigovanje ozaveščenosti prebivalcev z uporabnim znanjem, metodami, postopki sodelovanja in
lokalnimi pilotnimi aktivnostmi.
V okviru dogodka bosta potekali dve okrogli mizi. Na dopoldanski okrogli mizi z naslovom
»Pristojnost odločanja o predelavi in odlaganju ostanka komunalnih odpadkov« želimo osvetliti
problematiko obstoječega stanja na področju pristojnosti za odločanje o gradnji centrov za
obdelavo odpadkov in odlaganje preostanka ter o rešitvah morebitnega prenosa teh pristojnosti
na državno raven.
Popoldanska okrogla miza z naslovom »Problematika ilegalnega odlaganja odpadkov na kraških
območjih« pa je namenjena reševanju starih bremen ilegalnega odlaganja odpadkov na kraških
območjih in preprečevanju nadaljnjega onesnaževanja preko nadzora in sankcioniranja.
Program konference sledi v nadaljevanju. Prosimo, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do
petka, 6. aprila 2012, na telefon št.: 05 721 22 39 ali elektronsko pošto: dunja@rra-nkr.si.

S prijaznimi pozdravi.
mag. Boštjan Požar, l.r.
direktor
SPREMLJAJOČI DOGODEK:
Razstava skulptur iz recikliranih materialov avtorjev Mateja Vočanca in Ivane Postić.

Konferenca je organizirana v okviru transnacionalnega projekta Wasman, program Mediteran.
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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PROGRAM
09.00 – 09.10 UVODNI POZDRAV UDELEŽENCEM:
g. Marko Rupar, predsednik Sveta Notranjsko-kraške regije
09.10 – 09.20 NAGOVOR MINISTRA ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE,
g. Franca Bogoviča
09.20 – 09.30 PREDSTAVITEV PROJEKTA »WASMAN« IN VSEBINE KONFERENCE,
ga. Dunja Mahne, RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.
09.30 – 11.45 okrogla miza »PRISTOJNOST ODLOČANJA O PREDELAVI IN ODLAGANJU
OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV«
Vsebina: uvod, sledi moderirana okrogla miza na temo sedanje ureditve
pristojnosti zbiranja, sortiranja, predelave in odlaganja odpadkov in predlog
prenosa pristojnosti predelave in odlaganja iz občinske v državno pristojnost.
Namen je opozoriti na probleme izhajajoče iz občinske pristojnosti za odločanje
o strateških odločitvah, kot je investicija v center za predelavo/obdelavo
odpadkov pred odlaganjem ter iskanje lokacije za končno odlaganje odpadkov.
Razpravljavci:
predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje; g. Robert Smrdelj, predsednik
Združenja občin Slovenije in župan občine Pivka; g. Stojan Jakin, župan občine
Vrhnika in bivši direktor Komunalnega podjetja Vrhnika; g. Igor Petek, svetovalec
direktorja podjetja Snaga; g. Marjan Gregorič, direktor Komunalnega podjetja
Logatec; mag. Ivan Plevnik, vodja KOCEROD in predstavnik regije, kjer je sistem
odlaganja in obdelave odpadkov uspešno urejen.
11.45 – 13.00 odmor za kosilo in
novinarska konferenca
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13.00 – 15.00 okrogla miza »PROBLEMATIKA ILEGALNEGA ODLAGANJA ODPADKOV NA
KRAŠKIH OBMOČJIH«
13.00 – 13.15 UVOD V PROBLEMATIKO DIVJIH ODLAGALIŠČ, dr. Mitja Prelovšek, Inštitut za
raziskovanje krasa, ZRC SAZU
13.15 – 15.00 Vsebina: uvod, sledi moderirana okrogla miza o problematiki ter iskanju rešitev
za preprečevanje ilegalnega odlaganja odpadkov na kraških območjih.
Predstavitev problema čiščenja starih bremen onesnaženja v kraških jamah kot
tehnično in finančno zahtevnega čiščenja, divjega odlaganja odpadkov na
površju in preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja preko nadzora in
sankcioniranja.
Razpravljavci:
g. Mladen Berginc, vodja Sektorja za ohranjanje narave na Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje; mag. Katja Buda, vodja Sektorja za okolje in podnebne
spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje; dr. Mitja Prelovšek,
predstavnik IZRK, ZRC SAZU; g. Jaka Kranjc, predstavnik društva Ekologi brez
meja; g. Mihael Štrukelj, Inšpektorat RS za okolje in naravo; g. Jože Tomšič,
predstavnik Jamarskega kluba Novo mesto.

SPREMLJAJOČI DOGODEK:
Razstava skulptur iz recikliranih materialov avtorjev Mateja Vočanca in Ivane Postić.

Konferenca je organizirana v okviru transnacionalnega projekta Wasman, program Mediteran.
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

