
 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 

 

Maribor, 27. 02. 2019 
VABILO   

 
POSVET: PONOVNA UPORABA ODPADKOV ZA HITREJŠI PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO 

 
SRIP – Krožno gospodarstvo vljudno vabi na posvet 'PONOVNA UPORABA ODPADKOV ZA HITREJŠI 

PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO',  
 

15. marca 2019, med 10.00 in 14.30 uro, v Hotelu City, dvorana C, v Mariboru. 
 
PROGRAM:  
  9.30 -  10.00   Registracija udeležencev  
10.00  - 10.30   Uvod v posvet 
10.30 - 11.00    Tehnologija alkalijske aktivacije za ponovno uporabno izbranih odpadkov: primeri   
                            projektov (dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije)  
11.00 -11.30     Gradbeni odpadki in njihov potencial (dr. Ana Mladenović, Zavod za gradbeništvo  
                           Slovenije)   
11.30 - 12.00   Uporaba muljev v zemeljskih delih   
                           (dr. Karmen Fifer Bizjak, Zavod za gradbeništvo Slovenije) 
12.00 -12.30    Trajnostne rešitve pri uporabi različnih vrst odpadne lignocelulozne biomase  
                            (dr. Mija Sežun, Zavod za gradbeništvo Slovenije) 
12.30 - 13.00     Odmor in mreženje 
13:00 - 13.30     Možnosti izkoriščanja odpadne lesne biomase  
                             (dr. Primož Oven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani) 
13.30 -14.00      Analiza LCA pri razvoju procesov in produktov ter upravljanju z odpadki  
                             (dr. Zorka Novak Pintarič in dr. Damjan Krajnc, Fakulteta za kemijo in kemijsko  
                             tehnologijo Univerze v Mariboru) 
14.00 – 14.30    Razumevanje oblikovanja poslovnih modelov kot pomembna kompetenca za  
                             prehod v krožno gospodarstvo: primer ponovne uporabe odpadkov (gospod Andro  
                             Goblon, univ.dipl.inž.gradb., Slovenski gradbeni grozd) 
 
Kotizacija: 
Dogodek je za vse udeležence brezplačen, obvezna je predhodna prijava do 13. 3. 2019 na: 
https://www.stajerskagz.si/izdelek/posvet-ponovna-uporaba-odpadkov-za-hitrejsi-prehod-v-krozno-
gospodarstvo/ 
V primeru, da se prijavite in ne udeležite dogodka, se zaračuna kotizacija za neudeležbo v višini 20,00 
evrov na prijavljeno osebo.    

Komu je dogodek namenjen: članom SRIP – Krožno gospodarstvo, direktorjem, vodjem razvoja, 
tehnologom, raziskovalcem, širši strokovni, gospodarski in drugi zainteresirani javnosti. 
 
Metodologija: po 15 minutnih predstavitvah posameznih strokovnjakov bodo sledile 15 minutne 
razprave z udeleženci. 
Dodatne informacije: nina.pohleven@stajerskagz.si   
 
Vljudno vabljeni! 
 
Dr. Dragica Marinič, l.r.,koordinatorica                           Mag. Aleksandra Podgornik, l.r. 
SRIP – Krožno gospodarstvo                                              direktorica Štajerske gospodarske zbornice 
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