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KONJIŠKIH KOŠARKARJEV
LETOS NE BO ZEBLO
lja mreža tovrstnih centrov v
Sloveniji. Gre za nadaljevanje
ideje prvega Centra ponovne
uporabe iz Rogaške Slatine in
za vzpostavitev sedmih novih
takšnih centrov v bližini ali
večjih mestnih središčih. Na ta
način bodo izdelki bolj dostopni uporabnikom, pa tudi več
rabljene opreme se bo lahko
zbralo. Gre torej za družbeno
koristno dejavnost, kjer se
zaposlujejo težje zaposljivi,
ki jo v tujini sofinancirajo bodisi deželne vlade, ministrstva,
občine, komunale, pa tudi
privatna podjetja, ki izkazujejo družbeno odgovornost, saj
sta brezposelnost in količina
odpadkov problem celotne
družbe. V Sloveniji se v tem trenutku delajo bolj ali manj prvi
koraki na področju socialnega
podjetništva, tovrstni centri pa
lahko uspevajo s podporo evropskih sredstev. Vsekakor bo v
prihodnosti ključnega pomena
sodelovanje zgoraj omenjenih
akterjev, saj bo okoljska kriza
imela bistveno globlje učinke,
kot jih ima ekonomska. Ob tej
priložnosti vabimo vse tiste,
ki ne želite, da bi vas to zimo
zeblo, da obiščete naš Center
ponovne uporabe v Tuncovcu
pri Rogaški Slatini, kjer je na
zalogi še nekaj XXL puloverjev
po simbolični ceni. Tako boste
tudi vi prispevali k varovanju
okolja, pa še privarčevali boste.
Katja Zajko,
vodja projektov ORZ
ORZ Slovenske Konjice

Da ponovna uporaba izdelkov postaja vse bolj atraktivna
tudi v Sloveniji, tokrat dokazujejo konjiški košarkarji. Zgodba več sto ogromnih »XXL in
3XXL« puloverjev bi se lahko
končala na odpadu, tako pa so
le-ti našili nove uporabnike.
Puloverji, ki so bili namenjeni
za slovenske kurirje mednarodnega logističnega podjetja, so
bili izdelani v prevelikih velikostih in zato praktično »skoraj«
neuporabni. Tako ja, »skoraj«,
saj se je Okoljsko raziskovalni
zavod (v nadaljevanju ORZ)
v sodelovanju z direktorjem
Zavoda za šport Samom Pinterjem odločil, da megalomanski
puloverji vendarle lahko dobijo
uporabnike – namreč konjiške
košarkarje, ki bodo tako tudi
prispevali k promociji ponovne
uporabe.
ORZ, ki je vzpostavil prvi
Center ponovne uporabe v
Sloveniji – v Tuncovcu v Rogaški
Slatini, je pripomogel, da so
puloverji prešli v »ponovno uporabo«. Čeprav popolnoma novi
puloverji, niso bili uporabni
za naročnika zaradi velikosti,
zato so jih v Centru ponovne
uporabe s prešitjem logotipov
usmerili v nadaljnjo uporabo
in jih donirali košarkarjem.
Ponovna uporaba izdelkov, ki
jih nekdo ne potrebuje več in
bi sicer pristali med odpadki je
v tujini že več 10. letna praksa.
V ORZ se izvaja projekt USE
- REUSE, kjer se vzpostav-

Košarkarji KK Konjice s Samom Pinterjem in ekologinjami
Mihelo, Marinko in Katjo iz ORZ.

