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»SMART REUSE PARK« 

FORA – V SKLOPU PROJEKTA SURFACE 

POMLADNI DOGODEK DELEŽNIKOV FUA LJUBLJANA -IZMENJAVA LONČKOV IN 
LONČNIC 

DNE: 23. 5. 2020, od 9.00 do 13.00, lokacija: CPU, Povšetova 4, 1000 Ljubljana 

 

ZABELEŽKA SREČANJA 

V okviru projekta SURFACE smo v soboto, 23. 5. 2020, med 9.00 in 13.00 organizirali srečanje deležnikov FUA 
na temo »izmenjave lončkov in lončnic«, s katero smo želeli pridobiti čim več deležnikov, ki so podali ideje za 
učinkovito komunikacijo v okviru FUA z namenom vzpostavitve SRP. V vsakem domu namreč nastajajo 
odvečne stvari, kot so lončki za lončnice, ki jih lahko uporabi nekdo drug. S tem namenom smo izkazali, kako 
lahko tudi druge izdelke predamo v ponovno uporabo in s tem prispevamo k zmanjševanju in preprečevanju 
nastajanja odpadkov in večji okoljski odgovornosti širše družbe. 

Dogodja FORA se je udeležilo 70 udeležencev, na podpisni listi jih je 50 (saj se nekateri niso podpisali) 

Dogodek sta koordinirali dr. Marinka Vovk in Višnja Gavran iz CPU. 

Izpostavljeni so bili naslednji predlogi:  

• povečati je potrebno komunikacijo o pomenu varčne rabe virov in odgovornega potrošništva 
• v okviru predstavitev MOL-a je potrebno izpostaviti deleženike, ki sooblikujejo skupnost z manj 

odpadkov 
• v javne ustanove je potrebno vpeljati večjo družbeno odgovornost 
• pri reklamiranju izdelkov na javni TV ali radiu je potrebno večjo pozornost nameniti okoljskemu 

ozaveščanju in praktičnim možnostim, ki že obstajajo 
• srečanja deležnikov morajo postati tradiocionalna 

CPU bo z nameno povečanja informiranja v juniju organiziral FORA3, kjer bo tema »lokalna samooskrba in 
zelena delovna mesta«. Na dvorišču CPU na Povšetovi 4 bomo organizirali srečanje deležnikov, kjer bodo 
prikazani primeri priparve zdrave hrane s poudarkom na veganski način. 

 

Dogodek je bil zaključen 14.00 uri. 
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  Objave dogodka na fb 
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Slika 1: Srečanje deležnikov FORA 2, lokacija CPU Lj 

 

Slika 2: udeležneci navdušeni nad možnostjo izmenjave lončnic in lončkov 


