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1

PLAN AKTIVNOSTI IN IZVEDBA

Sklop A1

OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRANSFORMATIVNI TRAJNOSTNI RAZVOJ

Opis predvidenih aktivnosti
Metode za izvedbo:
A1.1 KOTIČEK DIY – POPRAVI SAM
IZDELKI – PORABA ENERGIJE PRI NOVI PRODUKCIJI – ENERGETSKA PISMENOST!
Kako: Za izvedbo »kotičkov DIY« za odgovorno potrošništvo smo se povezali z vodji trgovini Tuš in
Mercator ter z izobraževalnimi organizacijami. Izobraževalne ustanove potrebujejo konkretne primere za
motivacijo mladih za spremembo življ. sloga. Opažamo, da ljudje pogosto zavržejo izdelke zato, ker niso več
funkcionalni, pa čeprav gre samo za poškodovano zadrgo, odtrgan gumb, polomljeno igračo, poškodovano
zapiralo na torbici, prekratek pas-pomanjkanje lukenj, popraskan in poškodovan stol, poškodovan kos
pohištva, poškodovana platnica knjige in CD-ja, itd.
V namen ozaveščanja smo vzpostavili »Kotiček za popravilo DIY« za pridobivanje veščin o popravilih za
različne izdelke za namen podaljšanja njihove uporabnosti (za snovni tok oblačila, tekstil, pohištvo, modni
dodatki, igrače, knjige, CD-ji, torbe) na treh lokacijah.
Koraki izvedbe:
1.1 Posredovanje medijskih objav na lokalne medije o izvajanju dejavnosti v »kotičku za popravila« na
določeni lokaciji trgovine
1.2 Spremljanje mnenj obiskovalcev o pomenu izvajanja 3R v praksi in njihovega izvajanja tega življenjskega
stila in o možnostih popravil za njihove izdelke
1.3 Vodena evidenca o sodelujočih v kotičku za popravila (lokacija Vrazova 9 in Grad Ormož)
1.4 Izdelana analizo in evalvacija ugotovitev poznavanja 3R koncepta

Kdaj: Prikaz popravil smo izvajali v času od 11.00 ure dalje pred trgovinami na obljudenem mestu ter v času
največje obljudenosti.
Občani so bili predhodno obveščeni preko lokalnega medija Radia Prlek in spletnih strani občin območja
LAS UE Ormož, da potekajo dnevi »Popravi sam«. Svetovanje za popravila smo izvajali z namenom
osveščanja javnosti za zmanjšanaje rabe virov za nove izdelke in posledično zmanjšanje emsij TGP.
Kje: Trgovine (lokacija Ormož - Tuš, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž- Mercator)j – zaradi Covid ukrepov smo
izvajali aktivnosti na parkirišču pred vhodom, da smo lahko vključili čimveč obiskovalcev.
Prikaz popravil je bil izveden na osnovi konkretnih izdelkov in s prikazom osnovne opreme, poudarek pa na
krožnem pristopu. Vodja projekta sem sodelovala kot strokovna svetovalka za preprečevanje nastajanja
odpadkov za pomen implementacije okoljske zakonodaje v praksi. Na praktičnih primerih se je ciljna
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javnost lahko seznanila in naučila veščin popravil tako, da so pri procesu sodelovali, saj so spoznali pomen
nakupa trajnejših izdelkov, veščine o popravilih pa bodo lahko uporabili tudi kasneje.
Rezultati aktivnosti:
Lokacija 1: TUŠ Ormož
Lokacija 2: Mercator Središče ob Dravi
Lokacija 3: Mercator Sv. Tomaž
•

poznavanje 3R koncepta pri potrošnikih – preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovna uporaba
v boju za oblažitev podnebnih sprememb
• 3x izdelano ugotovitveno poročilo - matrika
Organizacija, odgovorna za
Partner CPU
izvedbo:
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REALIZACIJA AKTIVNOSTI

2.1

Posredovanje medijskih objav na lokalne medije o izvajanju dejavnosti v »kotičku za
popravila« na določeni lokaciji trgovskega centra
https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe
https://www.facebook.com/Z-Eniac-2167711050108507

Vabila »DIY« – posredovana trgovinam in objava na spletni strani prijavitelja in izvajalca CPU

Priložena vabila z izvedbo aktivnosti DIY – kotiček za popravila – 6 vabil; lokacije 3 občine, aktivnost
Sklop A1
4

Vabila »POPRAVI SAM« posredovana v objavo preko radia Prlek in na spletni strani prijavitelja in
izvajalca CPU

Objave na fb Radio Prlek
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3

SPREMLJANJE MNENJ OBISKOVALCEV O POMENU IZVAJANJA 3R V PRAKSI IN NJIHOVEGA
IZVAJANJA TEGA ŽIVLJENJSKEGA STILA IN O MOŽNOSTIH POPRAVIL ZA NJIHOVE IZDELKE

Spremljali smo poznavanje 3R koncepta pri potrošnikih – preprečevanje nastajanja odpadkov in
ponovna uporaba v boju za oblažitev podnebnih sprememb. Spremljanje mnenj je potekalo v obliki
vprašanj in odgovorov v pogovorni obliki. Mnenja in odgovore smo evidentirali v matrično tabelo.
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Slika 1: Spremljanje mnenj in odgovorov s strani udeležencev na območju LAS UE Ormož

4

VODENA EVIDENCA O SODELUJOČIH V KOTIČKU ZA POPRAVILA

Kotiček za popravila je za namen trajnosti vzpostavljen na Vrazovi ul. 9, kjer je sedež prijavitelja Z-Eniac.
Možnost za oddajo izdelkov za popravila je vzpostavljena tudi v gradu, lokacija nekdanje knjižnice, kjer
obratuje Grajska kavarniška popravljalnica. Izdelki, ki jih občani območja prinesejo popraviti so
predvsem delovno opremo in hišni tekstil. V tem času je tudi kar nekaj zamenjav zadrg za zimska
oblačila, kot so bunde in športna oblačila.
Evidenca sodelujočih za popravila se vodi zaradi evidence prinešene robe, da jo potem lahko dobi
stranka nazaj. V evidenco se vpiše ime in priimek osebe, kontakt in namen vključitve izdelka v
popravilo.

5

UGOTOVITVENO POROČILO – MATRIKA

Izdelali smo analizo in evalvacijo ugotovitev o poznavanju 3R koncepta po posamezni občini na
območju LAS UE Ormož
5.1

Ugotovitveno poročilo – matrika Občina Ormož

SODELUJOČI/ Vprašanja sklop odpadkiosebe
prednostni red, krožno
gospodarstvo
Osebe anonimne

Vprašanja sklop energija –
varčevanje, obovljivi viri

Vprašanja sklop
življenjski stil /
sprememba, odločitve
za manj in bolj
kakovostno
Ocena poznavanja področja in interes za biti inciator sprememb v oblikovanju
družbene odgovornosti
Legenda:
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1 – ne pozna, ni interesa
10 – zelo dobro pozna podorčje in želi biti aktiven,
pogreša aktivnosti na območju LAS
4
5
5
3
6
6
6
8
5
8
7
8
9
9
10
2
2
3
3
4
4
3
4
4
5
3
3
2
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5.2

Ugotovitveno poročilo – matrika Občina Središče ob Dravi

SODELUJOČI/ Vprašanja sklop odpadkiosebe
prednostni red, krožno
gospodarstvo
Osebe anonimne

1
2
3
4
5
6
7
5.3

Vprašanja sklop energija –
varčevanje, obovljivi viri

Vprašanja sklop
življenjski stil /
sprememba, odločitve
za manj in bolj
kakovostno
Ocena poznavanja področja in interes za biti inciator sprememb v oblikovanju
družbene odgovornosti
Legenda:
1 – ne pozna, ni interesa
10 – zelo dobro pozna podorčje in želi biti aktiven,
pogreša aktivnosti na območju LAS
8
7
9
4
6
5
7
8
6
9
6
7
3
3
4
4
3
3
4
4
5

Ugotovitveno poročilo – matrika Občina Sv. Tomaž

SODELUJOČI/ Vprašanja sklop odpadkiosebe
prednostni red, krožno
gospodarstvo
Osebe anonimne

Vprašanja sklop energija –
varčevanje, obovljivi viri

Vprašanja sklop
življenjski stil /
sprememba, odločitve
za manj in bolj
kakovostno
Ocena poznavanja področja in interes za biti inciator sprememb v oblikovanju
družbene odgovornosti
Legenda:
1 – ne pozna, ni interesa
10 – zelo dobro pozna podorčje in želi biti aktiven,
pogreša aktivnosti na območju LAS
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Slika 2: Seznanjanje s konceptom 3R in zbiranje mnenj obiskovalcev
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Slika 3: Prikaz koncepta 3R in zbiranje mnenj o poznavanju krožne rabe virov

Slika 4: Prikaz koncepta 3R in odzivi javnosti glede poznavanja krožne rabe virov
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6

ZAKLJUČEK

Primerjava podatkov, pridobljeni z evalvacijo med občinami na območju LAS kaže na različni nivo
dojemanja pomena varovanja lokalnega okolja. Pri tematskem sklopu vprašanj, povezanih z odpadki in
krožnim gospodarstvom smo ugotovili deficit v razumevanju snovne učinkovitosti, krožne rabe virov in
ponovne uporabe. Za možnost popravil predvsem tekstilnih izdelkov in pohištvene opreme jih v
Ormožu večina ni poznala te možnosti. V občinah Središče ob Dravi in Sv. Tomaž je bil delež tistih, ki
pozanjo grad Ormož, kjer se nahaja Grajska popravljalnica precej višji. Prav tako so bolj poznali možnost
oddaje še uporabnih izdelkov za namen ponovne uporabe.
Sklop A1 - Ozaveščanje in izobraževanje za transformativni trajnostni razvoj, kjer smo izvajali aktivnost
»kotiček DIY – popravi sam« in ciljne skupine pred trgovskimi centri in ozaveščali o porabi energije pri
proizvodnji novih izdelkov j e potekal v zadnjem mesecu, ki je že tradicionalno bolj potrošniško
naravnan. Obiskovalce smo motivirali za popravila in ponovno uporabo, da so lahko spremenili
odločitev o pretirani rabi virov. Ciljne skupine smo motivirali za waste design, upcycling in trend
prihodnosti, ki temelji na sekundarni rabi virov.
Podnebne spremembe predstavljajo enega izmed največjih izzivov s katerimi se sooča današnje
človeštvo. Uspešnost spopadanja z njimi bo odvisna predvsem od učinkovitosti izvajanja ukrepov
blaženja (zmanjševanje emisij toplogrednih plinov) in prilagajanja (zmanjševanje in/ali izkoriščanje
posledic) nanje. Na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe lahko bistveno
zmanjšamo porabo virov, energije in emsije, vendar se ta vpliv premalo upošteva v boju za blaženje in
prilagajanje na podnebne spremembe. Program prispeva k ozaveščenosti na tem področju in delovanju
v praksi, saj ni dovolj, da je družba ozaveščena, ne deluje pa v praksi po načelih trajnostnega ravnanja.
Namen izvajanja programa je bl razumeti in živeti prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjšati
tveganje in škodo zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb, ki je
stroškovno učinkovit ali izkorišča možne koristi v praksi. CPU izvaja aktivnosti ozaveščanja in
informiranja ciljnih skupin tudi po zaključku projekta, saj je to njegova osnovna dejavnost.
Po zaključku programa bomo še naprej izvajali ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom
boljšega poznavanja in razumevanja problematike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja in
odločanja s promocijo ponovne uporabe v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Promocijo in izvajanje
ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin bomo izvajali z dejavnostjo ozaveščanja na javnih
dogodkih in v javnih institucijah. Glede na to, da krovna zakonodaja na področju preprečevanja
nastajanja odpadkov Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive), Program ravnanja
z odpadki in program preprečevanja odpadkov RS v skladu z zahtevami Direktive 2008/98/ES o
odpadkih, Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži in Direktive 1999/31/ES o odlaganju
odpadkov na odlagališčih narekuje vrednotenje odpadkov kot virov, je trajnost projekta zagotovljena
tudi zaradi zahtev izvajanja zakonodaje. Iz tega vidika bo v prihodnje za lokalne skupnosti zelo
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pomembno, da bodo razpolagale s operacionalizacijo zagotavljanja višjih stopenj ravnanja z odpadki,
kot je zgolj ločeno zbiranje.
Lokalne skupnosti potrebujejo strokovno pomoč pri vzpostavitvi krožnega gospodarstva in predvsem
operativno izvedbo. Zato smo s projektom pripomogli k uveljavitvi osnovnih nalog, ki omogočijo
obravnavo odpadka kot vira. Pričakovanimi rezultati projekta so postali prepoznani kot potrebno in
koristno dopolnilo k obstoječi praksi izvajanja okoljske zakonodaje. Na ta način se bo zanimanje in
interes za sodelovanje v konceptu 3R povečalo, tako pri lokalnih oblasteh, kot pri lokalnih skupnostih
in tudi v gospodarstvu. Rezultate projekta bomo nadgrajevali, saj bomo ugotovitve projekta (znanje in
veščine) ter njegove rezultate razširjene dejavnosti razširili na druga območja.
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