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[tudijski kro`ki Poso{kega razvojnega centra

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, zato so za
udeležence brezplačni.

Kaj letos po~nejo udele`enci
{tudijskih kro`kov?
Poso{ki razvojni center (PRC) je v {olskem letu 2015/2016 na javnem razpisu pridobil sredstva za
izvedbo {estih {tudijskih kro`kov. V tokratni {tevilki vam predstavljamo dva, ki smo ju izvedli v
ob~ini Tolmin, hkrati pa vas `elimo povabiti, da se nam na prihajajo~ih pridru`ite tudi vi.

OD PONOVNE UPORABE DO
»ZERO WASTE«
Vsebina študijskega krožka (ŠK) je
bila ponovna uporaba in Zero Waste.* Udeleženci so raziskovali in spoznavali evropske ter slovenske primere dobrih praks in jih predstavili tudi
predstavnikom Občine Tolmin in Komunale Tolmin, d.o.o. Z odločevalci
so se pogovarjali o tem, kakšne so na
našem območju možnosti za vzpostavitev centra ponovne uporabe oziroma prehoda od strategije ločenega
zbiranja odpadkov in reciklaže do
ponovne uporabe ter po korakih proti strategiji Zero Waste.
ŠK se je osredotočil na en segment
ponovne uporabe – na tekstil. Cilj je
bil, da se tudi v našem lokalnem okolju začnemo pogovarjati o tovrstnih
možnostih in ponujati alternative. ŠK
je želel preveriti zrelost in interes lokalnega okolja po tovrstnem razvoju.
V sodelovanju z Društvom Fokus iz
Ljubljane so v Tednu vseživljenjskega
učenja v Tolmin »pripeljali« dokumen-

NAPOVEDUJEMO [TUDIJSKA
KRO@KA V OB^INI KOBARID

tarni film Prava cena, v Galeriji SDK
v Tolminu pa se jim junija lahko pridružite pri izmenjavi poletnih oblačil.

Video Od ponovne uporabe
do Zero Waste – Zgodbe iz
Slovenije
Želite tudi vi pobliže spoznati slovenske zgodbe o ponovni uporabi?
Krožkarji so obiskali in tudi za vas
raziskali, kaj svojim občanom v tem
kontekstu ponujajo:
• Občina Vrhnika (prva ZeroWaste
občina v Sloveniji) in Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.,
• Občina Ljubljana (prva Evropska
prestolnica v mreži ZeroWaste
Evropa) in SNAGA, d.o.o.
Video posnetek Od ponovne uporabe do Zero Waste si lahko ogledate
na spletni strani
https://youtu.be/1AXQxzYSoSs.

DENAR SVETA VLADAR!
Denar igra skozi zgodovino pomembno vlogo; pojavlja se v različ-

Bi menjali?

[e vedno se nam lahko pridru`ite
v dveh {tudijskih kro`kih:
1. Hi{na imena,
kraj izvedbe Ladra.
2. Recikla`na torba,
kraj izvedbe Kobarid.

nih oblikah, vrednostih, spremljajo
ga zanimive zgodbe … Del te zgodbe
je skušal predstaviti tudi ŠK Denar
sveta vladar. Ideja predstaviti širši
javnosti denarništvo skozi čas, od
prazgodovine do časa tolminskega
punta, je bila kot naročena za raziskovalno delo ŠK.
Konec januarja so se udeleženci

Prinesi kose oblačil, ki ti doma
v omari delajo gnečo, in jih po
svoji izbiri menjaj za kose, ki ti
bodo všeč.
Menjalni tečaj = 1 : 1
ČETRTEK, 9. JUNIJ,
od 16. do 19. ure, v Galeriji SDK
v Tolminu, Trg Maršala Tita 11.
Menjali bomo dobro ohranjena
in čista poletna oblačila za
odrasle. Pridržujemo si pravico,
da oblačil, ki ne bodo ustrezala
navedenim standardom, ne
uvrstimo na izmenjavo.

Dodatne informacije:
brigita.bratina@prc.si
Ve~ o {tudijskih kro`kih lahko izveste na spletni strani Poso{kega
razvojnega centra:
http://bit.ly/23UKxzh
Informacije: Patricija Rejec:
patricija.rejec@prc.si, 05/38-41-506

DELO ŠK DENAR SVETA VLADAR je luč sveta ugledalo 21. aprila, ko so udeleženci pred polno
dvorano Tolminskega muzeja uspešno nastopili s predstavitvijo, naslovljeno »Ni u škrincu svetlih kron«. Ljubo Čibej pa je poskrbel za predavanje in predstavitev zbirke kovancev. Foto: T. Š. F.

Foto: Katarina Ipavec

Dodatne informacije:
patricija.rejec@prc.si,
05/38-41-506

aktivno lotili dela, sestavili scenarij
za igro in začeli z vajami. Namen te
kratke igre je bila praktična predstavitev dogajanja v zgodovini, ko denarja ni bilo in so se ljudje morali
zateči k menjavi blago za blago, tako
imenovani naturalni menjavi. Delo
ŠK je luč sveta ugledalo 21. aprila, ko
so udeleženci pred polno dvorano
Tolminskega muzeja uspešno nastopili s predstavitvijo, naslovljeno »Ni
u škrincu svetlih kron«. Ljubo Čibej,
ki se ukvarja z zbiranjem in preučevanjem starih kovancev, pa je poskrbel za predavanje in prisotnim na
ogled postavil zbirko starih novcev.
Odzivi gledalcev so bili pozitivni in
spodbuda za nadaljnje delo.
Marko Leban in Patricija Rejec,
mentorja ŠK, Posoški razvojni center
* Po Mednarodni Zero Waste zvezi je »Zero
Waste etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov
ter procesov tako, da se zmanjša volumen in
toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse
materiale in se jih ne sežiga ali odlaga.«
SO^Asnik, letnik XVII, {t. 2, 2016

