
1918

K
LJ

U
Č

N
I U

K
R

E
P

 3
KDO?
Inštitut Padma 

KDAJ?  15. avgust 2015 – 15. december 2016

O ČEM?
zdravje in dobro počutje, mladi (sodelovanje, mladinsko 
delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  8.364,00 €

KAJ?
Več organizacij iz različnih držav je dalj časa načrtova-
lo aktivnosti strukturiranega dialoga v svojih državah s 
predstavitvijo rezultatov na mednarodni konferenci v Bru-
slju. Projekt Zero Waste je en del omenjene zgodbe in 
predstavlja strukturirani dialog v slovenskem okolju. Na-
men projekta je bil ozaveščati o vplivu prehrane ljudi na 
okolje, zdravje in dobro počutje posameznikov in skup-
nosti ter na globalne klimatske spremembe in na lokalno 
ekonomsko stanje tako, da bi zavrgli manj hrane in imeli 
bolj učinkovito in iznajdljivo ekonomijo. 

Projekt sta podprla Mladinski svet Slovenije in Društvo 
Ekologi brez meja. Izvedli so 4 tridnevne seminarje, na 
katerih so mladi razmišljali in se pogovarjali o presež-
kih hrane, zdravju in politiki »brez odpadkov« (ang. zero 
waste policy) ter ustvarili predloge za njihovo izboljšanje. 
Izbrani predstavniki z lokalnih dogodkov so se udeležili 
nacionalne konference, na kateri so iskali rešitve, kako 
mlade in druge opolnomočiti in spodbuditi na področjih 

podnebnih sprememb, politike brez odpadkov, zdravja 
in prehrane (preventiva) ter oblikovali predloge za spre-
membe dokumentov na nacionalni in evropski ravni, ki 
so jih predali slovenski vladi in Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Teorijo in pogovore so okrepili 
s praktičnim prikazom – prehrana za udeležence na do-
godkih je bila pripravljena izključno iz presežkov ali sicer 
neoporečne a estetsko nezadovoljive zelenjave, ki je 
zato postala organski odpadek.

Podoben potek dogodkov je bil izveden tudi v Belgi-
ji, Nemčiji in na Nizozemskem, s predstavniki z njihovih 
nacionalnih posvetov pa so se udeležili mednarodne 
konference na isto temo. Rezultate in skupno oblikovane 
predloge za spremembe so predstavili evropskim odlo-
čevalcem in relevantnim deležnikom, med drugim tudi 
parlamentarni skupini za trajnosten prehranski sistem.

Rezultat projekta je dokument, ki so ga sooblikovali mla-
di, lokalni in nacionalni odločevalci, v njem pa so zbrali 
predloge za implementacijo ukrepov politike brez od-
padkov in njihovih vplivov na okolje. Z rezultati so želeli 
mladim pokazati, da so spremembe mogoče in da demo-
kratična participacija lahko prinaša spremembe tako na 
lokalni kot tudi na nacionalni in evropski ravni.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je priprava na mednarodno akcijo več organizacij 
iz 5 držav, ki ni del prijavljenega projekta, in se zelo dob-
ro sklada s cilji in prioritetami akcije. Izbrana tematika je 
v interesu vseh vključenih organizacij v okviru projekta, 

ZERO WASTE STRUKTURIRANI DIALOG

ki se odvija na nacionalni ravni. Zaradi vpetosti v širši kontekst 
dobro krepi kapacitete in mednarodni okvir organizacije. Učinki 
projekta so lahko široki na mednarodni ravni. Razširjanje je pote-
kalo po več kanalih na nacionalni ravni in se bo nadaljevalo tudi 
na ravni EU.


