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TERMIN IZVEDBE: 

Aktivnosti smo izvajali ob odmevnejših obeležjih - »okoljskih dnevih«:  22.4. – Svetovni dan zemlje, 

22.5. – Svetovni dan biotske raznovrstnosti, 5.6. – Svetovni dan okolja 

Lokacija izvedbe:  Gostinski lokali v centru mesta - »peš coni« - s ponudbo kave in čajev 

POVZETEK POROČILA 

Občane - mimoidoče, predvsem pa  goste lokalov, smo na različnih lokacijah po mestu osveščali in 

informirali o okoljskih vplivih škodljivih odpadkov (plastična in plastificirana embalaža za 1x uporabo 

– lončki za pijačo za zraven), ter jih aktivno vključevali v proces recikliranja oziroma ponovne uporabe 

le-teh za drugačen namen. Spodbujali smo jih prav tako tudi k vzgoji in ohranjanju rastlinja 

(»zelenja«) v mestu s tem, ko smo jim omogočili, da v lončku sami vzgojijo paradižnik, papriko, 

timijan in druge lončnice. Ugotovili smo, da ljudje vzpostavijo pristnejši odnos do rastline, če jim 

podarimo sadiko le-te, in ne le semena (pa tudi težje jo vzgojijo). Vsakemu kupcu napitka, ki je 

pokazal razumevanje in interes, smo brezplačno »posadili« sadiko lončnice v njegov pravkar 

uporabljeni prazni lonček za kavo ali čaj. Za lažjo vzgojo le-teh smo jim predali tudi navodila v obliki 

brošure za vzgojo rastline (npr. češnjev paradižnik), ki smo jo izdelali v sodelovanju s strokovnjaki za 

sajenje in vzgojo, dopolnjeno s praktičnimi nasveti specializiranih portalov, prosto dostopnih na 

spletu. Posebej smo spodbujali in nagrajevali tiste (okoljsko osveščene) kupce, ki so prišli po napitek s 

svojim lončkom za večkratno uporabo. Teh sicer ni bilo veliko, a smo jim v zahvalo za nagrado podarili 

šotni gnojilni lonček in v njem posajeno rastlino. Izdelali smo tudi naravno gnojilo - posušene in 

zdrobljene jajčne lupine, ki smo jih skupaj z ostanki kave (kavna usedlina) ali uporabljenih čajnih 

vrečk, ki so prav tako solidno naravno gnojilo, dodali k sadilni (bio) zemlji s sadiko, ki smo jo posadili v 

pravkar uporabljeni lonček. Sodelujoči so rastlino v lončku odnesli s seboj domov (ali v službo) in 

nekateri so nam kasneje tudi poročali o uspešnosti vzgoje in rasti teh rastlin v novem okolju.  

Razdelili smo več kot 200 sadik občanom mesta in drugim. Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen. 

Odziv ljudi in tudi medijev (prispevki Radia City, Radia Maribor, časopisne hiše Večer in drugih),  

predvsem pa navdušenje za sodelovanje in podpora lastnikov gostinskih lokalov sta nas zelo pozitivno 

presenetili. V sodelovanju z nekaterimi mariborskimi nevladnimi organizacijami, Mariborsko 

Kolesarsko Mrežo in Ropotarnico smo v zadnji ulični akciji vzpostavili še »Mobilno reciklažno 

sadilnico« in tako dosegli tudi ostale lokacije v širšem središču mesta (atrij muzeja NOB, promenada, 

mestni park itd.)  

IZVEDBA V ŠTEVILKAH: V procesu priprave in izvedbe projekta je bilo udeleženih in za ta namen 

izobraženih 8 prostovoljcev in 2 zaposlena v Zvezi SZOTK. Vključena sta bila 2 zunanja strokovnjaka 

(vrtnarija in arboristika). Sodelovanje je potrdilo 9 lastnikov lokalov v strogem centru mesta, projekt 

pa smo izvajali na več kot 10-ih različnih lokacijah. Razdelili smo preko 200 različnih sadik »lončnic«, 

od tega največ sadik češnjevega paradižnika. Ocenjujemo, da je bilo neposredno (na terenu) 

vključenih med 200-250 občanov, posredno preko medijev in spletnih portalov (splet. stran, facebook 

itd.) pa informiranih in osveščenih še veliko več. Potrjenih medijskih objav: 6 (4x Radio, 2x Večer) 


