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Vabilo na konferenco z delavnico 

 

 
 

torek,12. november 2013 
Kulturni center Škofja Loka Sokolski dom, Kristalna dvorana,  

Mestni trg 16, Škofja Loka 
 

 
Spoštovani! 
 
Vljudno vas vabimo na zaključni dogodek v okviru projekta »Wizard of the environmnent, 
the Enterprise Europe Network« (WE–EEN). Predstavili vam bomo primere dobrih praks in 
ekonomske učinke, ki so jih dosegla mala in srednja podjetja (MSP) in občina Škofja Loka z 
izvajanjem ukrepov na področju učinkovite rabe energije in ravnanja z odpadki. S projektom 
WE-EEN vas želimo spodbuditi k optimiranju procesov z okoljskega, energetskega in 
snovnega vidika, za dolgoročno boljši ekonomski izkaz.    
 
Dogodek je namenjen odgovornim osebam za področje ravnanja z okoljem v MSP 
kemijske, kovinske, elektronske in elektro panoge, občinam in organizacijam v ožjem in 
širšem družbenem okolju.  
 
Prijave  
Kotizacije ni. Število mest je omejeno. Elektronska prijavnica je dosegljiva na dnu spletne 
strani http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/varstvo_okolja/62967.  
Predhodna prijava je obvezna! 
 
Organizator 
Konferenco in delavnico organiziramo Služba za varstvo okolja, Zbornica elektronske in 
elektroindustrije in Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije v 
sodelovanju z Območno zbornico za Gorenjsko in občino Škofja Loka.  
 
Projekt WE-EEN 
WE-EEN je mednarodni projekt, v katerega so vključeni partnerji tako iz raziskovalne sfere, 
kot tudi gospodarskih zbornic iz Italije, Nemčije, Romunije, Grčije, Bolgarije, Slovenije, Črne 
Gore, Srbije, Makedonije in Hrvaške. Cilji projekta so zmanjšati negativni učinek MSP v 
Evropi na okolje, pomagati MSP preobrniti okoljske izzive v ekonomske pridobitve in 
povečati dostop do okoljskih storitev. Več informacij o projektu je na http://www.we-
een.eu/sl. 
 
Projekt WE-EEN v Sloveniji 
V Sloveniji smo v okviru projekta WE-EEN informirali podjetja o okoljski zakonodaji, 
osveščali o varovanju okolja in seznanjali s priložnostmi za prihranke, za uvajanje novih 
tehnologij in procesov, ipd. Podjetja, ki so želela, so bila deležna brezplačnega svetovanja s 
področja učinkovite rabe energije in ravnanja z odpadki.  
 
Dodatne informacije 
Romana Benčina, 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si 
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Program 
 
9:00 
9:30 Registracija 

9:30 
9:35 

 

Uvodni pozdrav 
 

Janez Renko, direktor Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS  
in koordinator projekta WE-EEN 

 

9:35 
9:45 

 

Uvodni nagovor  
 

Jadranka Švarc, direktorica Območne zbornice za Gorenjsko 
mag. Miha Ješe, župan občine Škofja Loka 

 
 

Plenarni del konference 
Moderator: Janez Renko, koordinator projekta WE-EEN 

 

Okoljski izzivi v tisočletnem mestu Tatjana Bernik, občina Škofja Loka 

Svetovanje v okviru projekta WE-EEN – 
izkušnje EKOSFERA 

Vanja Strle, EKOSFERA d.o.o. 

9:45 
11:05 

Skrb za okolje: izboljšanje energetske 
učinkovitosti in ravnanja z odpadki 

Rok Seršen, SIBO G. d.o.o. 

11:05 
11:30 Odmor  

 

Delavnica – izmenjava dobrih praks 
Moderator: Janja Leban, GZS-Služba za varstvo okolja  

 

POLYCOM v skrbi za okolje  
Mateja Karničar Šenk, POLYCOM Škofja 
Loka d.o.o. 

Kaj nam pove energetski pregled? Janez Otrin, Termit d.d. 

Pregled energetske učinkovitosti 
poslovnega objekta Kemis Vrhnika 

Boštjan Šimenc, Kemis d.o.o. 

Energetski prihranki v manjšem 
proizvodnem podjetju Branko Valenčič, IB7 d.o.o. 

11:30 
13:30 

Svetovanje v okviru projekta WE-EEN – 
izkušnje ENEKOM mag. Bogomil Kandus, ENEKOM d.o.o. 

13:30 
13:35 Povzetki in zaključki 

13:35 Druženje ob prigrizku 

 

 
Vljudno vabljeni! 


