
                                                 
  

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in se izvaja v okviru 9. prednostne osi 
"Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" in 9.1 prednostne naložbe "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifičnega cilja 9.1.3 "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 

izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju" Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 

 

 

Datum: 26. 5. 2017 
 

 

ŽIVLJENJE BREZ ODPADKOV – predavanja in delavnice  
 

Ozaveščanje otrok in mladih o pomenu varovanja okolja in ohranjanja narave je eno od poslanstev 
ZPM Maribor. Vsako leto organiziramo prireditev od Dnevu Zemlje in dejavnosti v Eko tednu, v ostale 
naše programe pa redno vključujemo okoljevarstvene vsebine ter sodelujemo z okoljevarstvenimi 
organizacijami. Zavedanje, da brez zdravega okolja ni kakovostnega življenja in občutek, da lahko 
naredimo še več, nas je napeljalo, da v okviru Večgeneracijskega centra Štajerska razširimo in 
nadgradimo naša prizadevanja na tem področju. Naš namen ni izvajati velikih eko projektov, temveč 
vplivati na vsakodnevne navade otrok in odraslih in ji prepričati, da tudi njihovi majhni koraki 
prinašajo velike spremembe.  

Če smo se v zadnjih desetletjih naučili ločevati odpadke, se bomo zagotovo naučili tudi, kako jih 
zmanjšati. Pri tem nam bo v pomoč društvo Ekologi brez meja, ki se ukvarja s promocijo koncepta 
družbe brez odpadkov oz. so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo. Poleg vodenja mreže 
občin na poti do družbe brez odpadkov, se posvečajo tudi zmanjševanju količin odpadkov v domovih 
posameznikov. Spodbujajo nas, da obudimo preproste alternative, ki jih tako ali tako že poznamo, le 
pozabili smo nanje in se razvadili. Opraviti nakup z vrečko iz blaga, za sadje in zelenjavo pa uporabiti 
pralno vrečko, res ne more biti težko.   

Predavanja in delavnice ŽIVLJENJE BREZ ODPADKOV (skupno pet) vodi Katja Sreš, predstavnica 
Društva Ekologi brez meja, ki pravi, da si za malo zmago šteje vsak izdelek, ki ga v svoj dom prinese 
brez embalaže.  
 

 
Tretje predavanje nosi naslov PRAVA CENA OBLAČIL in bo potekalo v okviru EKO TEDENA 
2017 v četrtek, 8. junija 2017, ob 16.30 uri, na Glavnem trgu.  
Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo do 7. junija 2017, na tel. št. 02 229 94 50, 040 433 
511 ali na e-naslovu info.dum@zpm-mb.si.  
 

Kratek opis predavanja/delavnice:  
 

Danes se proda 400% več oblačil kot pred dvajsetimi leti, posledica pa je, da samo Slovenci na leto 
zavržemo štirinajst kilogramov oblačil, ob tem pa sploh ne pomislimo na to, kaj je prava cena majice, 
ki smo jo v najljubši trgovini kupili za 3,00 eur. Več ko vemo o tej industriji, bolj nam raste zavest, da v 
resnici potrebujemo veliko manj oblačil, kot jih kupimo.  
 
Ostali termini predavanj/delavnic in naslovne teme:  
- 3. 10. 2017 – Ne meč'mo hrane stran! 
- 5. 10. 2017 – Ponovna uporaba – dajmo rečem novo priložnost! 
 
 

Dodatne informacije: Tadeja Dobaj, 041 532 119, tadeja@zpm-mb.si.  
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