organizacija delavnic ob "Evropskem tednu
zmanjševanja odpadkov" za pomurske srednje
šole ob sodelovanju podjetja Saubermacher –
Komunala d.o.o.,
okoljsko ozaveščanje mladih, akcije, izdaja
pobarvank in didaktična gradiva za otroke,

GLAVNI SPONZORJI IN PARTNERJI

Zavod PEC

V LETU 2016

Pomurski ekološki center

Murska Sobota
socialno podjetje

izdelava elektronskih 3D publikacij z
multimedijo za splet in pametne telefone ter tablice
z možnostjo dvostranske komunikacije,
Zavod PEC Murska Sobota so.p., je izvajalec
javnih del v programu z nazivom: »Pomoč društvu
ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem
interesu, pri organizaciji in izvajanju njenih
dejavnosti«,
okoljsko-promocijski
odgovorna podjetja,

projekti

za

družbeno

organizacija
predstavitvenih
novinarskih
konferenc in seminarjev z delavnicami za učitelje
okoljske vzgoje,

Lendavska ul. 1, 9000 Murska Sobota tel.:
02/534 14 84, faks: 02/534 14 85 e-mail:
pec.info@siol.net, www.ekocenter.si

predstavitev dejavnosti PEC na sejmih (Green in
Agra 2016 v Gornji Radgoni ob sodelovanju ZEG,
LUPA – festival nevladnih organizacij v Ljubljani,
postavitev stojnice na ’’Senju NVO Pomurja’’ ter
ob Evropskem tednu brez avtomobila), stojnice,
razstava v Pokrajinski in študijski knjižnici
mreženje z drugimi NVO za pridobivanje
partnerjev za izvajanje večjih projektov, ki jih
sofinancira EU,
Sodelovanje na Evropskem tednu mobilnosti
2016, ki poteka v Kopru pod sloganom »Pametna
mobilnost za gospodarsko uspešnost«
z
dejavnostmi spodbujanja varovanja okolja.

Vaš partner pri vzpostavljanju
socialne ekonomije na
področju ponovne uporabe in
snovne izrabe odpadkov

Zavod PEC izpolnjuje z zakonom predpisane
pogoje in ima med socialnimi podjetji podeljen
status, da delujemo v javnem interesu in lahko
zbiramo sredstva za financiranje splošno koristnih
ekoloških namenov in konkretnih projektov (0,5%
dohodnine in druge ugodnosti, ki pa jih žal
zadolženi deležniki slabo podpirajo).
Naša prizadevanja in konkretne aktivnosti našega
socialnega podjetja so prednostno usmerjena na
področja družbeno koristnih ciljev:
urejanje in varstvo okolja, vključno z
informiranjem in ozaveščanjem, ravnanjem z
odpadki in ponovna uporaba, pridobivanje
sekundarnih surovin ter povečanje snovne
učinkovitosti z ustrezno lastno izrabo,
izvajanje
ozaveščevalnega
programa
za
izboljšanje kakovosti zraka na območjih preseganj
mejnih vrednosti za kakovost oz ne kakovost zraka
– območja trajnega preseganja s škodljivimi delci
PM10 in PM2,5 na 9 degradiranih območij, med
katerimi je tudi MO Murska Sobota,
razvoj novih podpornih storitev za učinkovito
širitev socialnega podjetništva tudi v pomurski
regiji in možnost zaposlovanja ranljivih ciljnih
skupin

Založniška dejavnost

Aktivnosti Zavoda PEC v letu 2016

ob naši 20. letnici uspešnega delovanja, ki jo
obeležujemo letos, izdajamo v sklopu »Mi in naše
okolje« jubilejno pobarvanko s katero želimo našim
otrokom in učencem prikazati problematiko
onesnaževanja okolja in jih
na nevsiljiv način vzgajati v
okoljevarstvenem duhu.
Tematski
sklopi,
ki
nastopajo v pobarvanki so:
zrak,
voda,
odpadki,
energija in promet.

organizacija vsakoletne tradicionalne prireditve
ob obeležitvi dneva Zemlje s kulturnim programom
in predstavitvijo dejavnosti pomurskih ekošol in
ekovrtcev
ob
sodelovanju
s
podjetjem
Saubermacher – komunala d. o. o.

v letu 2015 smo za namene aktivnega in
usklajenega
ozaveščanja,
izobraževanja
in
komuniciranja glede kakovosti zraka v povezavi s
sprejetimi
programi
ukrepov za izboljšanje
kakovosti
zraka
v
posameznih
urbanih
okoljih (mestnih občinah)
izdali
v
tiskani
in
elektronski verziji novo
publikacijo z naslovom
»KAKOVOST ZRAKA V
SLOVENIJI –
KAKŠEN
ZRAK DIHAMO«

zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja
okolja z škodljivimi emisijami v zrak

PROJEKT WATERSAVERS
V okviru novih projektov socialnega podjetništva z
družbenim
učinkom
in
sodelovanja
z
gospodarstvom Zavod PEC pričenja z novo
storitvijo, ki je trajnostno naravnana glede
zmanjševanja porabe vode in energije v Sloveniji z
uporabo vrhunskih omejevalnikov porabe sanitarne
vode s programom Watersavers (posebni nastavki
za pipe in prhe), primerne za opremo šol, vrtcev,
domov za starejše, hotele, športne objekte,
bolnišnice in večstanovanjske skupnosti na območju
Slovenije.

Med glavnimi projektnimi aktivnostmi bo tudi
usposabljanje mladih in iskalcev zaposlitve za
regijske promotorje trajnostne rabe naravnih
dobrin – vode s programom varčevanja z vodo in
energijo, ki želijo pridobiti specifična znanja s
področja promocije trajnostne rabe vode kot
naravne dobrine in spodbujati varčevanje in
ekonomski učinek v gospodinjstvih in večjih
porabnikih vode.
Vgradnja programa Watersavers je zelo smotrna, saj
omogoča od 20 do 70 odstoten prihranek pri porabi
vode in energije za ogrevanje tople vode, investicija
pa se povrne v največ 6-ih mesecih.

