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IDEJE ZA AKTIVNOSTI V ČASU EVROPSKEGA TEDNA 

ZMANJŠEVANJA ODPADKOV - PODJETJA 
 

 

1. ZBIRALNA AKCIJA TEKSTILA 

1. Povežite se z društvom za zaščito živali, zavetiščem, varno hišo ali podobnim zavodom ter 

povprašajte, kakšen tekstil bi jim prišel najbolj prav. V zavetiščih za živali so vedno dobrodošle 

rjuhe, odeje, brisače, posteljnine in ostali primerni materiali za ležišča za živali. 

2. Določite datum zbiranja – lahko postavite tudi škatle in zbirate več dni: po nadstropjih, po oddelkih, 

po sektorjih, itd. 

3. Določite kriterij za oceno uspešnosti akcije: število podarjenih kosov, število darovalcev. 

 

 

2. IZMENJEVALNICA TEKSTILA 

Večina med nami ima v omari oblačila, ki so lepo ohranjena, a jih ne nosimo. Garderobo si lahko osvežite 

tudi na izmenjavi oblačil, ki je alternativni pristop hitri modi. Z izmenjavo damo rabljenim (a včasih 

praktično nenošenim) kosom priložnost, da se vrnejo nazaj v uporabo. 

1. Določite datum, čas, uro in lokacijo izmenjevalnice. 

2. Določite pravila, ki vam ustrezajo: koliko kosov oblačil/obutve naj vsak prinese. Lahko se dogovorite, 

da prinesete tudi otroška oblačila. 

3. Vsi kosi naj bodo čisti in lepo ohranjeni. 

4. Določite kriterij za oceno uspešnosti akcije: število izmenjanih kosov, število udeleženih. 

 

 

3. MINIMALISTIČNI MODNI IZZIV – PROJEKT 333 

Ste za modni eksperiment s sodelavci ? Projekt 333 je minimalistični modni izziv, ki ga lahko poskusite 

tudi sami, seveda pa si lahko časovno obdobje in število kosov tudi malo prilagodite. V osnovi gre za 

to, da si izberete 33 kosov in te izbrane kose kombinirate 3 mesece. Med 33 kosov sodijo oblačila, 

obutev, modni dodatki (torbica, pas, očala). Brez skrbi, poročni prstan, spodnje perilo in obleke za 

športne dejavnosti, v to število ne sodijo. Verjamemo, da bo prvo presenečenje že, ko boste izbirali, 

katere majice, hlače in superge sodijo v ožji izbor. 33 kosov sploh ni tako malo! Z izzivom boste ugotovili, 
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kaj vse se skriva v vaši omari, katere kose oblačil najraje nosite, odkrili nove kombinacije in načine 

nošenja. Svetujemo, da si za čas izziva izbrane kose premaknete na določen del omare ter na obešalnem 

drogu v omari označite do kje spadajo kosi, ki so del eksperimenta. Projekt je začela Courtney Carver, 

ki pravi, da je v resnici več kot z modo, projekt povezan z nami. Predvsem z našim odnosom do stvari, 

materialnega. Kako se razmišljanje ''nič pametnega nimam za obleči'' že na potovanjih hitro spremeni, 

saj ponavadi prav tam spoznamo, kako malo potrebujemo in se zato ne počutimo nič manj. Verjetno 

imamo vsi v omari tiste hlače, ki jih že leta nismo nosili, ampak ostajajo v omari, ker morda pa 'enkrat 

pridejo prav'. Projekt si seveda lahko omejite tudi na krajši čas, pomembne pa so vaše ugotovitve. 

Morda boste spoznali, da toliko stvari v omari res ne potrebujete, da se boste počutili 'lažje', ko boste 

stvari podarili ali izmejali. Bodite več z manj. Desetletneni projekt, katerega je poskusilo na tisoče ljudi 

je avtorica lani proslavila še s knjigo Project 333 : The Minimalist Fashion Challenge That Proves Less 

Really is So Much More. 

 

 

4. ORGANIZIRAJTE OBISK OBRATA ZA RAVNANJE Z ODPADKI TER CENTRA 

PONOVNE UPORABE 

Povežite se z lokalnim komunalnim podjetjem in si od blizu oglejte, kako poteka ločevanje odpadkov 

ter zakaj je pomembna visoka stopnja ločevanja odpadkov. Z obiskom poste prišli v neposreden stik s 

samo težavo – količino odpadkov, ki jih povzročimo. Spoznali boste ljudi, ki se s težavami odpadkov 

ukvarjajo vsak dan. Ob obisku lokalnega centra ponovne uporabe boste spoznali nešteto možnosti za 

popravilo ali predelavo že izrabljenih izdelkov, ter se naučili kaj je to “upcycling” in “redesign” ter 

pomembnost trajnostnega oblikovanja že ob zasnovanju in proizvodnji izdelkov. 

 

Podjetja so po navadi vesela in odprta svoje znanje in izkušnje deliti naprej. 

 

 

5. DELAVNICA VEČVREDNOSTNEGA RECIKLIRANJA (UPCYCLINGA)  

Oblačilom in drugemu tekstilu podarite novo življenje. Iz starih oblačil izdelajte nove izdelke kot so   

elastike za lase, torbe za nakupovanje, posteljice za domače ljubljenčke, itd. Oblačila lahko tudi 

popravite s pomočjo našitkov, jih prebarvate, spremenite izgled z vezenjem preprostih motivov. Stare 

čevlje in torbice pa lahko spremenite v lonce za rože in jih razstavite v prostorih podjetja. 
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CILJI AKTIVNOSTI: 

- Zmanjšati količino odpadkov; 

- Spodbujati ljudi, da izdelkov in drugih predmetov ne zavržejo, ampak ponovno uporabijo; 

- Izkoristiti celotno življenjsko dobo izdelka; 

- Izdelkom podaljšati življenjsko dobo; 

- Spodbujati možnosti popravila, izmenjave, darovanja; 

- Povečati okoljsko ozaveščenost; 

- Preprečevanje onesnaženja, saj zmanjšujemo potrebo po pridobivanju novih survin. 

 

KRITERIJI IN MERJENJE: 

Priporočamo, da si določite kriterije za merjenje uspešnosti akcije, ki jo izvajate, saj boste tako imeli 

konkretne številke, ki jih boste lahko uporabili za navedbo pri poročanju ter za motivacijo pri izboljšanju 

svojih rezultatov v prihodnosti. 


