
 
Spoštovani! 
  
Smo interdisciplinarni kolektiv dodiplomskih in podiplomskih študentov, mladih        
raziskovalcev in okoljskih strokovnjakov. V želji po povezovanju in sodelovanju s tistimi, ki             
so jim okoljske in družboslovne teme blizu, organiziramo predstavitveno srečanje          
eko-kolektiva. Srečanje bo potekalo v torek, 9.10.2018, ob 17.00 na Fakulteti za družbene             
vede (Čitalnica Aleša Debeljaka). 

Osnovna orientacija kolektiva obsega kritično refleksijo pristopa k vprašanjem okolja,          
produkcijo znanja, izobraževanje, raziskovanje, vzpostavitev temeljev za sodobno okoljsko         
znanje v Sloveniji, organizacijo konferenc in sodelovanje ter povezovanje različnih          
skupnosti. Preko integracije naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih vedenj se         
zavzemamo za družbeno-okoljsko progresivno in emancipatorično prakso.  

Prvi sklop delovanja, ki obsega vzpostavitev temeljev za sodobno okoljsko znanje v Sloveniji             
zajema prevod temeljnih del iz področja politične ekologije ter organizacijo Mednarodne           
poletne šole politične ekologije. Prva knjiga, Politika Zemlje: Okoljski Diskurzi Johna S.            
Dryzka je izšla maja letos. V letošnjem letu pa skrbimo za prevod dela Green State:               
Rethinking Democracy and Sovereignty, avtorice Robyn Eckersley. Septembra je         
Eko-kolektiv v sodelovanju z društvom Focus, Centrom za politično teorijo FDV,           
študentskim društvom Iskra, Inštitutom za ekologijo in Inštitutom ČKZ izvedel prvo           
Mednarodno poletno šolo politične ekologije v Ljubljani. 

V drugem sklopu delovanja, ki obsega sodelovanje, povezovanje in raziskovanje smo do            
sedaj izpeljali dva interdisciplinarna projekta. Glede na zaznane problematike pri prenosu           
znanja med akademsko in lokalno skupnostjo smo izvedli projekt Mladi za boljše okolje 1,              
(Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo). Mladi za boljše okolje 2              
(Sinergija med zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo) pa je           
predstavljal nadaljevanje prvega projekta na posameznih vsebinskih področjih. V sodelovanju          
z Inštitutom Jožef Štefan smo pripravili analizo implementacije okoljskih politik v Sloveniji,            
z Inštitutom za študije prekariata pa oblikujemo teoretske intervencije na področju prekariata.  

Za dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu nejcjordan89@gmail.com          
(Nejc) in maraz.denis@gmail.com (Denis).  
 
Lep pozdrav in vljudno vabljeni! 
Eko-kolektiv 
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