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Primer dobro izpolnjenega obrazca za prijavo akcije iz preteklih let 

(podatki so izmišljeni in so le del prikaza za pomoč pri izpolnitvi vašega obrazca) 

 

 

KLJUČNE INFORMACIJE O PRIJAVITELJU IN ORGANIZATORJU AKCIJE 

 

Polja, označena z *, so obvezna. 

 

Ime ustanove/organizacije/subjekta*: 

Janja Lambet 

Vrsta ustanove/organizacije/subjekta (obvezno polje) – prosimo, izberite*_ 

• Uprava/Javni organ 

• Združenje/Nevladna organizacija 

• Podjetje/Industrija 

• Izobraževalne ustanove (šole, fakultete, univerze itd.) 

• Posamezniki 

 

Spletna stran prijavitelja: www.janjaizdeluje.si 

 

Kako se lahko obrnejo na vas posamezniki, ki želijo sodelovati v tej akciji (na primer: e-

pošta, telefon, družbena omrežja)  

Prosimo, upoštevajte, da bodo ti podatki dostopni javnosti. 

E-pošta: janja...@gmail.com 

Telefon: 01 23 45 67 

Facebook in Instagram: @janjaizdeluje 

 

 

Podatki o prijavitelju in organizatorju akcije (oseba za stike) 

Ti podatki ne bodo objavljeni ali na razpolago v komercialne namene. 

 

Ime* (Odgovorna oseba): 

Janja 

 

mailto:janja...@gmail.com
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Priimek* (Odgovorna oseba): 

Lambert 

 

E-naslov*: 

janja...@gmail.com 

 

 

Lokacija akcije 

Upoštevajte, da bodo ti podatki javno dostopni. 

 

Država*: Slovenija 

 

Ulica*: Ulica Cankarja 

 

Številka*: 7 

 

Kraj/mesto*: Vrhnika 

 

Poštna številka*: 1360 

 

 

 

PODATKI O VAŠI AKCIJI EVROPSKEGA TEDNA ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 

 

Ime akcije*: Delavnica “Od ostankov do čevljev” 

 

Teme, ki so zajete* Prosimo, da upoštevajte opis tem v Pogojih sodelovanja (izberete lahko 

več tem): 

 

• Strogo izogibanje nastajanja odpadkov oz. zmanjševanje nastajanja odpadkov pri samem viru 

(najboljši je tisti odpadek, ki sploh ne nastane) 

 

• Ponovna uporaba in priprava na ponovno uporabo (predelajmo, izmenjajmo, podarimo, 

izposodimo si) 

 

• Ločevanje odpadkov in recikliranje odpadkov 

 

• Čistilna akcija 

• Tematski fokus: krožne skupnosti 

https://etzo.gzs.si/Portals/313/Vsebina/Dokumenti/ETZO21_Pogoji%20sodelovanja.pdf
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Datumi predlaganega ukrepa* (označiti je treba vsaj eno polje, lahko pa tudi več, če akcija 

traja več dni): 

 

• sobota, 20. november 2021 

• nedelja, 21. november 2021 

• ponedeljek, 22. november 2021 

• torek, 23. november 2021 

• sreda, 24. november 2021 

• četrtek, 25. november 2021 

• petek, 26. november 2021 

• sobota, 27. november 2021 

• nedelja, 28. november 2021 

 

Opis akcije (opišite vašo akcijo v nekaj stavkih)* 

 

Cilj akcije oz. delavnice, ki jo pripravljam, z naslovom “Od ostankov do čevljev”, je, da bo 

lahko vsak prijavljen član iz ostankov izdelal svoj par čevljev. Čevlje se bo oblikovalo za 

vsakega posameznika po meri njegovega stopala, tako da se bo vsakemu čisto prilegal. 

Materiali, ki bodo uporabljeni, so ostanki od doma, staro blago, vezalke, pentlje, ostanki 

usnja...1 

Se želite potegovati za nagrado Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov?* 

 

Da 

Svojo akcijo prijavljam za nagrado Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov. 

 

Ne 

 

Dodatni podatki so obvezni, če se potegujete za nagrado Evropskega tedna 

zmanjševanja odpadkov 

 

 
1 Janja je prijavljene na delavnici spodbudila, da od doma prinesejo različne ostanke, ki posameznikom niso več 

koristili in so se samo valjali po hiši. Kreativnost ne pozna ovir in presenečeni bodo, za kaj vse se lahko uporablja 

ostanke. Janjin cilj je bil ozaveščanje sodelujočih o ponovni uporabi materialov, da se lahko iz starih odpadkov 

naredi nekaj novega in uporabnega: čevlji! Njena želja je bila tudi spodbuditi kreativnost in domišljijo 

udeležencev. Pri akciji so se tudi povezali, zabavali in hkratistorili nekaj koristnega za okolje. Udeležence je 

navdušila tudi nad tem, da lahko s svojimi rokami ustvarijo nekaj lepega. 
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Če se želite potegovati za nagrado Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 

(https://ewwr.eu/project/#awards), izpolnite dodatna polja spodaj: 

 

 

Zakaj menite, da je vaša akcija najboljša? 

Vsaka akcija, ki prispeva k varovanju okolja in naravnih virov, je najboljša! Želim, da se ljudje 

zavedajo vpliva, ki ga imajo na okolje. Da lahko iz ostankov vsak ustvari nekaj novega, da se 

ob tem lahko tudi zabavamo, pogovarjamo, smo pri tem kreativni. 

 

Kako boste z vašo akcijo dosegli čim večje število ljudi? 

̶ Dva tedna pred ETZO bom o delavnici obvestila svoje prijatelje in znance: poslala jim 

bom e-sporočilo, o delavnici bom obveščala na družbenih omrežjih in na spletni strani 

ter na oglasni prostor v službi obesila letak. 

̶ Povezala sem bom tudi z lokalnim centrom ponovne uporabe in manjšimi kavarnami, 

kjer bodo širili glas o moji delavnici. 

̶ V pomoč mi bo tudi plakat in komunikacijski materiali ETZO. 

 

Zakaj je vaša akcija izvirna in inovativna? 

Ker bom proaktivno naredila brezplačno delavnico in prijavljenim omogočila, da iz odpadnih 

materialov naredijo povsem nov izdelek! In to s svojo domišljijo in s svojimi rokami! 

 

Udeležence bom seznanila z materiali in orodji, ki jih lahko uporabljajo doma tudi sami. 

 

Vsaka ideja je unikatna in zanimiva, največ vredno pa je spoznati nove ljudi, ki si delijo 

podobne interese in vrednote.  

 

Kako boste dosegli, da bo imela vaša akcija trajen učinek? Kako ga boste spremljali? 

Udeleženci bodo na delavnici pridobili nova znanja in pa predvsem zavedanje o pomenu 

zmanjševanja odpadkov. Prepričana sem, da bo več sodelujočih po delavnici premislilo, kako 

lahko nekaj, kar so prej  imeli za odpadek, ponovno uporabijo v drug namen. Ni treba, da je 

komplicirano. Že škatlo, v kateri smo kupili nek izdelek, lahko uporabimo za škatlo za 

shranjevanje drugih predmetov, jo uporabimo za paket presenečenja za rojstni dan in tako ne 

kupujemo darilne škatle, itd. Škatlo lahko poslikamo, polepimo in popestrimo na druge načine. 

O načinih zmanjševanja, ponovne uporabe in recikliranja se bomo tako še več pogovarjali, še 

bolj pomembno pa je, da bomo to izvajali še naprej tudi v praksi.  

Kako boste ocenili uspeh svoje akcije? 

(Število udeležencev, povratne informacije udeležencev, količina zbranih odpadkov ...). 

https://ewwr.eu/project/#awards
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Cilj je, da se prijavi vsaj 5 ljudi. Delavnica bo trajala dva dneva po 5 ur. Pripravila bom tudi 

kotiček za kavo in naredila dobro vzdušje. Ostanke, ki jih bodo prinesli, bomo stehtali in 

poslikali, nato pa slikali tudi nastale izdelke in primerjali fotografije v smislu »prej-potem«. 

Tako bomo še bolj konkretno videli, kaj vse lahko naredimo iz stvari, ki smo jih že hoteli 

odpisati. 

 


