
 

VSEBINSKO POROČILO (JRMOM-VON-2020) 
Prijavitelj: Društvo Aktiviraj se, so.p. 

Projekt: Odpad naš vsakdanji  

 
Projekt je razdeljen na dva dela: 

1. del je namenjen sklopu delovanja društva, ki se nanaša in delavnice ponovne uporabe, ozaveščanje o 

škodljivosti hitre mode in rešitvah. 

2.  del je namenjen delovanju društva na vrtovih in se nanaša na aktivnosti na vrtu in na čistilno akcijo 

okolice Mestnega vrta pod Gorco ter Pekrske Gorce 

 

1. del: 

A) Delavnice ponovne uporabe  

Kraj izpeljanih dogodkov: Smetka, alternativna veleblagovnica, razen kjer piše drugače! 

1.A.1 11.6.2020 

Delavnica »Mobile in lovilci sanj iz 

starega nakita« 

 Delavnica je potekala pod mentorstvom dveh 

oseb, vsak je svoj izdelek odnesel domov, 

material za delavnico je bil v največjem obsegu 

iz RecyclingLaba namenjen za ponovno 

uporabo. 

 13 udeležencev 

1.A.2 22.7.2020 

Delavnica reciklaže kavnih skodelic v 

mini vrtičke 

 Delavnica je potekala v duhu ponovne uporabe 

kavnih skodelic, ki so drugače namenjene za 

prodajo v Ropotarnici/Smetki, delavnica je 

potekala na ulici pred Smetko, zato je prejela 

veliko pozornosti mimoidočih. 

 7 udeležencev 

1.A.3 31.8.2020, Andragoški zavod Maribor 

Delavnica obeskov za ključe in nakit 

iz odpadnega materiala* 

*Sprememba delavnice:  

 Prvoten namen je bil izvesti delavnico ponovne 

uporabe starih kavnih krožnikov, vendar se 

nam je pri natančnejšem pregledu primernih 

materialov za ponovno uporabo zdelo 

primernejše izvesti zapisano delavnico. Izpeljali 

smo jo na Andragoškem zavodu Mariboru, saj 

je bil z njihove strani izkazan interes in prejeto 

povabilo za sodelovanje. Prav tako so na AZM 

bile boljše možnosti izvedbe glede na 

priporočila NIJZ. 

 Delavnica je potekala z udeleženkami iz 

pretežno albansko govoreče skupine, ki so bile 

ročno zelo spretne. 

 10 udeleženk  

1.A.4 24.9.2020, Andragoški zavod Maribor 

Delavnica reciklaže kravat in 

obešalnikov 

 Delavnico smo izpeljali na Andragoškem 

zavodu Mariboru, saj je bila z njihove strani 

ponovno izražena želja po sodelovanju. Prav 



 

tako so na AZM bile boljše možnosti izvedbe 

glede na priporočila NIJZ. 

 Delavnica je potekala z udeleženkami iz 

pretežno albansko govoreče skupine. 

 12 udeleženk 

1.A.5 5.10.2020 – Svetovni dan habitatov 

Delavnica reciklaže iz pokrovčkov in 

čebeljega voska – svečke 

»enournice« 

 Delavnica je potekala v prostorih Smetke in je 

bila zaradi slabega vremena skoraj neobiskana. 

Tako kot vse ostale v tem sklopu, je potekala v 

duhu ponovne uporabe pri čemer se je topilo 

stare sveče in se jih vlivalo v pokrovčke od 

sokov.  

 3 udeleženke 

1.A.6 14.10.2020 

Delavnica reciklaže kavnih vrečk v 

»drobižnice« 

 Delavnica je bila zaradi mejnih razmer glede 

situacije s Covid-19 slabo obiskana. Vodila jo je 

sodelavka, ki je kreativni vodja in ustvarjalka v  

RecyclingLabu. Delavnica je potekala ob 

sprotnem podajanju navodil in korekcijah.  

 5 udeleženk 

 

B) Izmenjevalnici oblačil 

Kraj izpeljanih dogodkov: Smetka, alternativna veleblagovnica 

1.B.1 18.6.2020 – Dan čistega zraka 

SWAP CAFEE #1 -Izmenjevalnica 

oblačil in idej 

 Dogodek je bil dobro obiskan. Dan čistega 

zraka je bil omenjen v začetnem nagovoru 

udeležencem, kjer je bil predstavljen vpliv hitre 

mode na okolje in onesnaževanje zraka.  

 Dogodek je potekal v notranjih prostorih in je 

temeljil na logiki 1:1 – toliko kosov kot 

prineseš, s toliko kosi lahko izmenjaš. Ob sami 

izmenjevalnici je potekala tudi delavnica 

izdelave blazinic za šivanke ter brošk, na voljo 

je bil tudi material za ročno popravilo svojih 

oblačil (sukanci, igle, kvačke, itd.) 

 Potekal je po podobnem principu kot prvič, v 

sodelovanju z Nino Rozino, ki je udeleženkam 

nudila podporo in mentorstvo pri ročnem 

popravilu svojih oblačil, v primeru večjih 

popravil je pomagala s šivalnim strojem. 

 15 udeležencev 

1.B.2 18.9.2020 – Evropski teden 

mobilnosti,  

SWAP CAFEE #2 -Izmenjevalnica 

oblačil in idej 

 Dogodek je bil izjemno dobro obiskan, potekal 

je na zadnjem dvorišču Smetke. Potekal je po 

podobnem principu kot prvič, v sodelovanju z 

Nino Rozino, ki je udeleženkam nudila podporo 

in mentorstvo pri ročnem popravilu svojih 



 

oblačil, v primeru večjih popravil je pomagala s 

šivalnim strojem. Z dogodkom smo bili v 

ključeni v Evropski teden mobilnosti.  

 34 udeležencev 

2. del: 

A) Aktivnosti na Mestnem vrtu pod Gorco  

2.A.1 20.5.2020 – Svetovni dan čebel 

Izdelava žuželčjih domovanj iz 

recikliranega materiala in predavanje 

o pomenu žuželk* v ekosistemu 

 Predavanje ni bilo specifično o čebelah, ampak 

o  žuželkah, vodil ga je strokovni sodelavec, ki 

je tudi razložil, čemu služijo habitati za žuželke 

in zakaj so te na vrtovih koristne.  

 Ob sami izdelavi habitatov smo tudi barvali 

buče vodnjače, ki so prejšnjo sezono zrastle na 

našem vrtu.  

 15 udeležencev 

2.A.2 3.6.2020 

Delavnica Kompostiranje kuhinjskega 

odpada 

 Delavnica je bila namenjena predstavitvi 

kompostiranja kuhinjskega odpada s pomočjo 

fermentacije, pri čemer je predavatelj Aljaž 

Plankl predstavil osnove takega kompostiranja, 

fermentacijsko posodo ter domačo izdelavo 

posipa za bokashi kompostiranje.  

 14 udeležencev 

2.A.3 19.9.2020 (vključeni v Dan za 

spremembe – vseslovenska 

prostovoljska akcija) 

 

Čistilna akcija Pekrskega potoka ter 

pešpoti okoli Pekrske Gorce 

 Čistilna akcija je potekala ob Mestnem vrtu 

pod Gorco – čiščenje Pekrskega potoka in 

čiščenje poti od Mestnega vrta pod Gorco do 

športnega centra Marinka Galiča na drugo 

strani potoka. 

 Dogodek je bil vključen v vseslovensko 

prostovoljsko akcijo.   

 7 udeležencev 

 

a) Cilji in rezultati v primerjavi z načrtom v prijavi 

Cilji projekta so bili uresničeni: ozaveščanje potrošnikov o hitri modi – druga najbolj 

onesnažujoča industrija tega časa, predstavljanje trajnostnih načinov in dobrih praks, že 

prisotnih na tržišču, ozaveščanje o konceptu zero waste, pravični trgovini, o trajnostni, etični 

modi in spodbuda k preizpraševanju trenutnih vrednot potrošnika, izvedba čistilne akcije, 

ozaveščanje o nujnosti ločevanja odpadkov, ponovna uporaba odpadkov, usposabljanje ljudi 

za kvalitetno kompostiranje kuhinjskega odpada; 

Rezultati so bili doseženi: izmenjava oblačil in idej, preprosta reciklaža odpada, ki nastane v 

Smetki, alternativni veleblagovnici – od smeti do materiala za izdelke, spodbujanje lokalne 

ekonomije in prepoznavanje lokalnih produktov, povezovanje različnih skupin/profilov v 

javnem prostoru, očiščena okolica, kvalitetna uporaba kuhinjskega odpada v obliki komposta, 

privabljanje določenih koristnih žuželk na vrtne površine, ponovna uporaba (odpadnih) 

materialov, pridobljena nova znanja in spodbuda za odgovornejše ravnanje z lastnimi 

odpadki. 



 

 

 

b) Učinek projekta za ciljno skupnost/javnost 

Učinek projekta je pridobljeno uporabno znanje in nove spretnosti udeležencev na različnih 

delavnicah v Smetki in Mestnem vrtu pod Gorco – o ponovni uporabi materialov in odpadnih 

materialov ter o pomenu kompostiranja ter vzdrževanja ravnovesja na vrtovih s pomočjo živali 

in aktivacija ljudi skozi vse dogodke, še posebej na čistilni akciji in izmenjevalnicah oblačil. 

 

c) Obeleženje okoljskih dnevov 

Okoljski dnevi so bili izpostavljeni na samih dogodkih ter bili objavljeni na Facebook in spletni 

strani kot informacija o pomenu le-teh.  

 

d) Aktivnosti informiranja javnosti in rezultati (produkti, publikacije, doseganje ciljnih skupin in 

javnosti, medijske objave, socialna omrežja,…) 

Za celoten projekt smo pripravili različne promocijske tiskovine in tiskovine namenjene 

ozaveščanju o okoljski problematiki odpadkov:  

 zloženko o pomenu recikliranja,  

 promocijski letak za Ropotarnico, . Oglaševanje dogodkov je potekalo na naši spletni 

strani www.ropotarnica.org ter vseh Facebook straneh: Smetka, alternativna 

veleblagovnica, Ropotarnica in Mestni vrt pod Gorco ter po mailing listi društva Aktiviraj 

se, so.p.  

 

e) Odstopanja in spremembe med izvajanjem projekta 

Glavna sprememba je bila odpoved Fashion revolution week (20.4 - 26.4.) serije dogodkov v 

Smetki zaradi korona situacije (kar je predstavljeno v prvi prijavnici pred popravljeno). Prišlo 

je tudi do ene spremembe in sicer pri delavnici 1.A.3 - prvoten namen je bil izvesti delavnico 

ponovne uporabe starih kavnih krožnikov, ki smo jo spremenili v delavnico obeskov za ključe 

in nakit iz odpadnega materiala, saj smo imeli več odpadnega materiala za to vrsto delavnice 

pri natančnejšem pregledu potrebnih materialov.  

 

f) Morebitni načrti za nadgradnjo projekta v 2021 

Načrtov za nadgradnjo projekta zaenkrat še nimamo. 

 

 

Poročilo pripravila:  

Jasna Beršnjak 

Društvo Aktiviraj se, so.p. 

 

http://www.ropotarnica.org/

