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IDEJE ZA AKTIVNOSTI V ČASU EVROPSKEGA TEDNA 

ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 
 

Javna uprava / Organizacije 

- Ustvarite zemljevid, ki prikazuje vse popravljalnice v vaši bližini (šivilje, knjižnica stvari, center 

ponovne uporabe)  

- Objavite seznam društev, ki zbirajo ali popravljajo oblačila v vaši bližini  

- Promovirajte lokalne proizvajalce in serviserje 

- Omejite ali prepovejte oglaševanja vseh znamk/izdelkov hitre mode  

- Spodbujajte zbiranje neželenih oblačil  

- Organizirajte predvajanje dokumentarnega filma o tekstilu  

- Organizirajte popravljalnico in dajte oblačilom drugo življenje  

- Organizirajte okrogle mize in dogodke na to temo tekstila  

- Pridružite se tematskim aktivnostim lokalnih dobrodelnih društev ali organizacij  

- Izvedite šiviljski maraton  

- Delite znanje o materialnih tokovih: kaj se skriva za našimi oblačili?  

- Širite dobre prakse z razdeljevanjem informativnih vodičev 

 

Društva / nevladne organizacije in organi ter organizacije javnega interesa 

Delavnice in dogodki 

- Organizirajte tečaj šivanja 

- Pridružite se ali organizirajte ‘servisno’ kavarno (repair shop) za popravilo oblačil in drugega 

tekstila 

- Organizirajte izmenjevalnico oblačil ali uredite izmenjevalni kotiček 

- Povabite strokovnjake k sodelovanju v javni okrogli mizi 

- Organizirajte delavnico o tekstilu (ponovna uporaba, popravljalnica, zbiralna akcija) 

- Izvedite maraton popravil: spremljajte predmete in/ali kilograme 

- Predvajajte film o hitri modi 

- Organizirajte modno revijo ‘iz druge roke’ 

- Vzpostavite knjižnico reči 

- Predstavite minimalistični življenjski slog 
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Komunikacija 

- Promovirajte spletne vire kot so www.oblekanaredicloveka.si  

- Delite ozaveščevalne videe o krožni tekstilni industriji na družbenih omrežjih 

- Ustvarite ključnik za deljenje nasvetov o trajnostnem tekstilu 

- Sledite podobno mislečim profilom, ki podpirajo trajnostno modo in se pridružite 

večvrednostnemu recikliranju (ang. upcyclingu), uporabi tekstila iz druge roke 

 

Podjetja / Industrija 

Vpliv na fazo načrtovanja 

- Uporabite monomaterial, ki olajša recikliranje 

- Razvijte aplikacijo za prepoznavanje trajnostnih virov oblačil 

- Spodbujajte eko oblikovanje 

 

Vpliv na označevanje 

- Ustvarite posebne oznake za razlago različnih materialov in njihovega vpliva 

- Izboljšajte sistem za recikliranje 

- Vključite podatke o vplivu na okolje neposredno na izdelke 

 

Dogodki 

- S sodelavci organizirajte izmenjevalnico 

- Naredite delavnice večvrednostnega recikliranja (ang. upcyclinga) 

- Sodelujte na Tedx pogovorih o tekstilu 

 

Razširite sporočilo zunaj podjetja 

- Širite informacije o analizi življenjskega cikla tekstilnih izdelkov 

- Prikažite industrijski proces širši skupnosti (obiski, videi) 

- Organizirajte dneve odprtih vrat za obisk podjetja 

- Med sektorji si izmenjujte dobre prakse 

- Povezujte se s socialnimi in okoljskimi društvi in organizacijami 

 

Izobraževalne ustanove 

Akcije v šolah 

- Organizirajte izmenjevalnico oblačil 

- Naučite se 10 ključnih besed za spremljanje krožnega prehoda za tekstil 

- Organizirajte predstavo o trajnostni modi ali o ročno izdelanih oblačilih 

http://www.oblekanaredicloveka.si/
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- Naredite tabelo, s katero boste doma spremljali koliko oblačil kupite (tabelo lahko na primer 

razdelite po družinskih članih ter po mesecih) 

- Prikažite dokumentarni film o vplivu tekstilne industrije na okolje in družbo 

- Podrobne ideje najdete na etzo.gzs.si pod Ideje za aktivnosti ali na povezavi tukaj 

 

Izobraževalne akcije 

- Pripravite tekmovanje na družbenih omrežjih za učence/dijake 

- Oglejte si izobraževalne videoposnetke o življenjskem ciklu tekstila 

- Spodbujajte odgovorne navade (načrtujte svojo garderobo, dobro poskrbite za svoja oblačila) 

 

Tematske delavnice neformalnega učenja 

- Učenje naredite zabavno in uporabite igro Poišči par 

- Organizirajte izobraževalno delavnico na temo »Imejte radi svoja oblačila« in predstavite vpliv 

tekstilne industrije na okolje 

- Organizirajte razpravo za ozaveščanje o družbenih vplivih tekstilne industrije 

Državljani 

Vključite svojo skupnost 

- Organizirajte popravljalnico 

- Organizirajte izmenjevalnico oblačil s prijatelji 

- Ideje o zmanjševanju garderobe delite na spletu  

- Priredite lokalni sejem za menjavo ali tržnico rabljenih stvari 

- Ustvarite podcast, kjer izberete govorce in pobude o trajnostnih rešitvah v vaši okolici 

- Naredite seznam trajnostnih in fair-trade znamk ter ga delite s svojo skupnostjo 

- Organizirajte dobrodelni dogodek 

- Organizirajte delavnico večvrednostnega recikliranja (ang. upcyclinga) 

 

Individualne krožne navade 

- Preuredite svojo garderobno omaro in podarite/prodajte oblačila, ki jih ne potrebujete 

- V življenje vnesite minimalistični pristop in se odpovejte nakupovanju novih oblačil 

- Izogibajte se hitri modi: imejte svojo osebnost in svoj stil namesto, da ‘ste v trendu’ 

- Večkrat se odločite za oblačila iz druge roke 

- Izbirajte eko dizajn in kupujte oblačila iz naravnih tkanin in recikliranih materialov 

- Oblačila uporabite ponovno: strgane kavbojke lahko na primer odstrižete in jih nosite kot 

kratke hlače, ipd. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dcDUFdf8B6K7ZvYrZLe7xev4G7A9xUXy
https://drive.google.com/drive/folders/1aL2z4p5hV20241_cGPvdx4_lxXY7UHJA
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- Preverite izvor novih izdelkov in poiščite ali so bile pri izdelovanju spoštovane pravice ljudi, ki 

so jih naredili 

- Za dogodke kot so poroka, obletnice, ipd. si obleko/čevlje izposodite 

- Neuporabne tekstilne izdelke, na primer strgane brisače, spremenite v krpe za čiščenje, trakove 

za privezovanje rastlin, ipd. 

 

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 surovin. 

 

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. 


