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Vabilo k sodelovanju pri promociji projekcije filma Smeti in ogledu filma 

 
Spoštovani, 
 
pišem vam v imenu društva Ekologi brez meja, ki v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Kinom 
Šiška organizira projekcijo dokumentarnega filma Smeti (Trashed, 2012) z okroglo mizo. V Kinu 
Šiška v Ljubljani bo v ponedeljek, 21. oktobra 2013, ob 18.30 uri slovenska premiera filma Smeti, 
ob 20.00 uri pa bo sledila okrogla miza z naslovom Slovenija na poti do Zero Waste.  
 
Namen celotnega dogodka je odpreti razpravo o obstoječih možnostih za gospodarjenje z 
odpadki (v Sloveniji), s poudarkom na preprečevanju nastajanja odpadkov in doseganju čim 
višje stopnje recikliranja. Razpravljati želimo o tem, zakaj dolgoročne rešitve niso niti odlagališča 
niti sežigalnice in predstaviti uspešne rešitve strategije Zero Waste, ki je usmerjena v večjo 
snovno izrabo odpadkov in v preprečevanje njihovega nastajanja. 
 
Okroglo mizo bomo predvidoma odprli z video nagovorom dr. Janeza Potočnika, Evropskega 
komisarja za okolje, k sodelovanju pa smo povabili tudi zanimive goste iz okoljevarstvenega 
področja in sveta odpadkov. 
 
V dokumentarnem filmu Smeti (Trashed, 2012) igralec Jeremy Irons po celem svetu odkriva 
vplive odpadkov na okolje in ljudi ter na koncu tudi poišče možne rešitve tega globalnega 
problema. Film je prejel množico nagrad na različnih festivalih, letos spomladi pa je bil predvajan 
tudi v Evropskem parlamentu.  
 
Na dogodek bi radi pritegnili čim širše in občinstvo, saj menimo, da se tematika odpadkov tiče prav 
vsakega izmed nas. Posebno pomembno sem nam zdi, da bi pritegnili tudi študente in profesorje 
naravoslovnih znanosti - potencialno strokovno gonilno silo na poti do sprememb.  Za namen širjenja 
vesti od dogodku med študenti in zaposlenimi, bi vas prosili za oglasni prostor na vaši fakulteti. Za 
promocijo dogodka smo pripravili plakate (A3 formata), ki bi vam jih, v primeru vašega interesa, 
posredovali v začetku oktobra (najkasneje do 10.10.2013). Poleg tega bi vas prosili, če bi lahko 
študente in zaposlene o dogodku obvestili tudi preko drugih obstoječih obveščevalnih kanalov na vaši 
fakulteti (mail, spletna stran itd.). 

http://ebm.si/o/sl/component/content/article/94-projekti/452-trashed
http://ebm.si/o/sl/koristno/nasi-projektki/453-slovenija-na-poti-zero-waste
http://www.trashedfilm.com/
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Že v naprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo vabimo, da se udeležite našega 

dogodka.  

 

Lep pozdrav, 

Jasna Možina 
Projektna sodelavka v Društvu Ekologi brez meja 
E: jasna.mozina@ocistimo.si 
T: 041 928 984 ali 040 255 433 
W: www.ebm.si 
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