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prof. NADA PAVŠER
Sekretarka Kabineta ministra
Ministrstvo za okolje in prostor
in Nacionalna koordinatorka
Ekošole kot način življenja
Murska Sobota, 20.11.2007

ZADEVA: Pobuda za sodelovanje s priznano nevladno organizacijo Unija Ekologa, Uneco
Beograd in regionalnim centrom Uneco Paraćin iz Srbije, ki so zainteresirani za uvedbo
programa ekošol v Srbiji

Spoštovana!
Pomurski ekološki center je na pobudo zainteresirane NVO iz Srbije, Unije ekologov Uneco
Paraćin in kontaktne osebe g. Vladimir Janković, tel: 00381/62-463-077; e-mail:
kopn@ptt.yu, ki je zasledil informacijo o našem interaktivnem izobraževalnem CD ROM-u
»Raziskovanje okolja Evrope« je PEC vzpostavil sodelovanje in predlog konkretnega srečanja
v centrali Unije ekologov-Uneco Beograd. Po uskladitvi skupnih interesov in področja
sodelovanja, smo dne 03.08.2007 podpisali v Beogradu skupno pismo o nameri, kjer
ugotavljamo partnerji medsebojni interes za sodelovanje v prekomejnih ekoloških akcijah,
projektih in programih. Vest o podpisu pisma je objavljena na spletni strani
http://www.unecopn.org/, kot konkretni rezultat srečanja je dosežen dogovor o skupni
pripravi projektnega predloga za promocijo in mobilizacijo ciljnih skupin v Srbiji za
gospodarno ravnanje z odpadki za aktualni razpis predpristopne pomoči v Srbiji v okviru
EAR-fonda za evropske integracije, finančna linija CARDS za Srbijo. Pomurski ekološki
center, kot prijavitelj projekta in vodilni partner, skupaj z slovenskim partnerjem (Pomurski
podjetniški inkubator), zunanjim izvajalcem (dr. Branko Škafar) in izvedbenimi partnerji v
Srbiji, Unijo ekologov Uneco Beograd (prof. dr. Jordan Aleksić, generalni koordinator; email: unijaekologa@yahoo.com), ter drugega partnerja iz Srbije, univerze Singidunum,
Fakulteta za uporabno ekologijo »Futura«: dekana prof. dr. Dragan Marković. Projekt je bil
uspešno oddan 10.09.2007 in je v fazi ocenjevanja.
Ob priliki osebnega srečanja predstavnikov Uneco in PEC smo predstavili tudi program
slovenske ekošole, pri kateri je PEC izvajalec nekaterih projektov ob sodelovanju z
Nacionalno koordinacijo slovenske ekošole, ter predstavili izdano izobraževalno literaturo za
ekošole v Sloveniji. 19. oktobra 2007 je delegacija Uneco Paraćin in Uneco Beograd obiskala
Slovenijo, kjer so se srečali s predstavniki internacionalnega centra za ekoremedijacijo (prof.
dr. Ana Vovk Korže, prof. dr. Daniel Vrhovšek in ERTC- ekoremediacijski tehnološki center
Celje). Ogledali so si konkretne izvedene projekte. 07 in 08. decembra 2007 pa bo Futurafakulteta za uporabno (primenjene) ekologije organizator mednarodne konference:
Ekoremedijacija in napredek kvalitete življenja, novica je objavljena na strani
http://www.futura.edu.yu/vesti/vesti.htm. Mesto izvedbe je Paraćin v Srbiji.
Ob povratku, smo se z delegacijo iz Srbije (Uneco Beograd) in Futura- fakulteta in z g.
Vladimir Jankovićem in prof. dr. Jordan Aleksićem 19. oktobra srečali tudi v Murski Soboti,

obiskali projektnega partnerja Pomurski podjetniški inkubator, popoldan pa je dr. Branko
Škafar gostil delegacijo z poslovnim kosilom. Ob priliki neformalnega razgovora je bila
izražena pozitivna namera za vpeljavo evropskega programa ekošole tudi v Srbijo, ob pomoči
slovenske ekošole kot primera dobre prakse, nacionalne koordinacije slovenskim ekošol in
nacionalne koordinatorke prof. Nade Pavšer in Pomurskega ekološkega centra, ki lahko tudi
konkretno pomaga s svojimi izkušnjami pri ekošoli Slovenije in okoljsko literaturo in učnimi
sredstvi.
Glede na konkretno izvedbeno zainteresiranost partnerjev iz Srbije za uvedbo programa
ekošole tudi v Srbiji in njihovih konkretnih referenc in dobre organiziranosti daje Pomurski
ekološki center priporočilo za Uneco Paraćin in g. Vladimir Jankovića, dipl. ekon., kot
izvedbenega nosilca ekošole Srbije in Uneco Beograd in prof. dr. Jordan Aleksića za
nacionalnega koordinatorja ekošole za Srbijo.
S tem dopisom obveščamo Kabinet Ministrstva za okolje in prostor ter Nacionalno
koordinatorko ekošole kot način življenja v Sloveniji, prof. Nade Pavšer o nameri Unije
ekologov- Uneco, močne nevladne organizacije v Srbiji s svojo aktivno mrežo članov, da
skuša ob pomoči slovenske ekošole in mentorstva postati pridruženi član evropske ekošole.
Prosimo za vaše mnenje, glede našega predloga in možnosti za realizacijo, tudi glede vaših že
izvedenih aktivnosti ob priliki ministrskega srečanja za okolje v Beogradu in konkretnih
navodil za možnost pridružitve Srbije evropski družini ekošol predlaganim nosilcem.
V upanju na Vašo uspešno pomoč pri pridružitvi zainteresirane nevladne organizacije iz
Srbije za uvedbo programa ekošole v Srbiji Vas lepo pozdravljamo!
Podatki za kontakt:
Unija ekologov Uneco Beograd
Unija ekologov Uneco regionalni center Paraćin
Bulevar Nikole Tesle b.b.
Vladimir Janković, dipl. ekon.
11000 Beograd, Srbija
Predstavnik UO
generalni koordinator
Fransa de Perea 60
prof. dr. Jordan Aleksić
32250 Paraćin, Srbija
kontaktna oseba: Slađana Đorđević
tel: 00381/62-463-077
tel: 00381/113808-204
fax:00381/035-564-342
e-mail: unijaekologa@yahoo.com
e-mail: ekopn@ptt.yu
spletnastran:
spletna stran: http://www.unecopn.org/
http://www. Futura.edu.yu/uneco/index.html

Fakulteta za uporabno ekologijo Futura, univerza
Singidunum, Bulevar Kralja Aleksandra 79,
11000 Beograd
prof. dr. Dragan Marković, dekan
kontaktna oseba:
doc. dr. Milica Kašanin-Grubin
tel: 00381/11267-1864
e-mail: info@futura.edu.yu
spletna stran: www.futura.edu.yu

V vednost projektnim partnerjem v Srbiji
Uneco Beograd, Uneco Paraćin, Futura

Ekošola koz način življenja
Nacionalna koordinatorka
prof. Nada Pavšer
Sekretarka
kabinet ministra
Ministrstvo za okolje in prostor
tel: 00386-1478-7443
fax: 00386- 1478-7427
e-mail: nada.pavser@gov.si

Pomurski ekološki center
MILAN BOGATAJ, dipl. ekon

