
Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj – E-novice 

 

Program Opolnomočenje mladih za trajnostni osebni razvoj je projekt, ki želi mladim v Mariboru 

približati neformalno učenje in usposabljanje ter jim omogočiti, da skozi le to večajo svoje 

kompetence, avtonomijo ter znanje.  

V okviru projekta smo do sedaj izvedli že precej delavnic – v tem članku, pa si lahko o njih tudi 

preberete.  

E-tečaj finančne pismenosti za mlade 

21. novembra 2022 smo izvedli e-tečaj finančne pismenosti za mlade, kjer so mladi imeli priložnost za 

opolnomočenje in izobraževanje na področju financ, ki so za njih še posebej relevantne. Na tečaju smo 

obravnavali veliko tematik povezanih s financami - razumevanje osebnega dohodka in denarnega toka, 

načrtovanje pozitivnega osebnega denarnega toka za začetnike, pričakovani in nepričakovani finančni 

dogodki, navade za uspešno upravljanje financ, odgovorno potrošništvo in (ne)impulzivna potrošnja, 

ter premagovanje ovir za finančno neodvisnost. 

Mladi so na e-tečaju pridobili nove kompetence in znanja s področja financ, kar smo potrdili s podatki, 

zbranimi v kompetenčnem vprašalniku. Podobni dogodki in izobraževanja so dober način 

osamosvajanja mladih na področju financ. Na MIITR-u se trudimo zavzemati za opolnomočenje mladih 

in njihov trajnostni osebni razvoj na vseh področjih. 

 

 



Zeleni sprehodi za mlade 

V mesecu novembru smo organizirali "zelene sprehode za mlade", s katerimi mlade ozaveščamo o 

pomembnosti zelenega trajnostnega razvoja in spodbujamo mreženje mladih v lokalnem okolju. 

10. novembra smo skupaj obiskali zaključno konferenco projekta COHERENT, kjer smo sodelovali pri 

okrogli mizi na temo Mladi - aktivni državljani. Na okrogli mizi so sodelovali odločevalci na mnogih 

področjih, ki so delili svojo mnenje in vizijo o sedanjosti in prihodnosti aktivne participacije mladih. 

18. in 24. novembra smo organizirali mreženje okoljsko ozaveščenih mladih ob pobiranju odpadkov 

na Dravskem obrežju. Na dogodku so mladi imeli priložnost povezovanja in komunikacije z drugimi, 

ter hkrati skrbeli za čisto in zdravo okolje v Mariboru. 

25. novembra smo se skupaj odpravili v Botanični vrt Univerze v Mariboru, kjer smo raziskovali razne 

plodove in odtenke jesenskih barv, ki so v vrtu prisotne jeseni. Ogledali smo si nasade domačih in 

eksotičnih dreves - tako tam med drugim rastejo več kot 120 let stare sekvoje, klek z obsegom 364 cm, 

kavkaške jelke, kanadske čuge, Lawsonove ciprese, ipd. Pogovor in sprehod je mladim polepšal čudovit 

jesenski petek. 

 

  



Kaj lahko storiš ti za svet brez smeti? Več kot 40 konkretnih in enostavnih nasvetov za prve zero waste 

korake 

Svet se utaplja v odpadkih, mikroplastika je povsod, podnebne spremembe pa že vplivajo na naša 

življenja. Na voljo imamo dve odločitvi: obupamo ali pa poskusimo narediti vsaj kak korak, ki bo 

blagodejno vplival na naše okolje, zdravje in denarnice. 

Na predavanju Ekologov brez meja smo na sproščen in zabaven način odkrili vse male, a izjemno 

pomembne trike, s katerimi lahko vsak od nas na preprost način poskrbi za manj smeti. Spoznali smo 

koncept zero waste in se dotaknili vseh najbolj aktualnih tem – plastike za enkratno uporabo, hitre 

mode, zavržene hrane, digitalnih odpadkov.  

 

  



Okolju prijazno obdarovanje 

 

Bližajo se decembrski prazniki, z njimi pa tudi nepremišljeno in impulzivno nakupovanje daril. Bliža se 

evforija, ko potrošniki brezglavo zavijamo iz trgovine v trgovino in polnimo plastične vrečke s 

plastičnimi darili v plastični embalaži, pri čemer ne damo veliko na kvaliteto, izvor, trajnost, ozadje ali 

materiale. Pomembna je predvsem cena.  

Na delavnici Okolju prijazno obdarovanje smo predstavili alternative in ideje za obdarovanje, prav tako 

pa spodbudili udeležence, da v času letošnjih praznikov obdarujejo po tehtnem premisleku in se ne 

prepustijo toku materialistov ter pomanjkanju časa.  

Delavnico smo izvedli v sodelovanju z Mašo Mazi, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, vizualnimi 

komunikacijami, marketingom in kreativnim pisanjem. Trajnostno življenje jo navdihuje že kar nekaj 

časa, zato svoje znanje in ideje z veseljem deli z drugimi. 

 

  



Filmski večeri za mlade 

V mesecu decembru smo organizirali filmski večere za mlade, ki so imeli poudarek predvsem na 

naslednjih tematikah: trajnostni razvoj, klimatske spremembe, sonaravno življenje, odgovorno 

potrošništvo, zeleno in socialno podjetništvo in druge. Vodenemu ogledu kratkih poučnih filmov je 

sledila diskusija o tematikah, kjer so mladi izrazili svoje mnenje, interpretirali in predstavili lastne ideje 

o izboljšavah! 

 
 

 


