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OBLIKOVALSKI IZZIV
Kako narediti bolje - oblikujmo 
trajnostno, oblikujmo krožno!
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Program 
17.45−18.00 Registracija

18.00−18.15 Uvod. Zakaj oblikovati trajnostno in krožno? 

Gregor Cerar, Lucija Marovt (Program Ekošola)

Potek in vsebina spletne delavnice. 

18.15-18.30 Krožno gospodarstvo v praksi: 

komunalni snovni krog

Niko Kumar (Valtex)

Predstavitev delovanja, učinkov in prihrankov 

komunalnega snovnega kroga, preprostega primera 

krožnega gospodarstva v lokalni skupnosti.

18.30-19.00 Izdelki brez odpadkov

Eva Štraser (Podjetje EVERGREEN)

Od ideje do izdelka. Predstavitev procesa in načina 

oblikovanja novih zamisli in razvojne faze na primeru 

biorazgradljivega lončka.

19.00−19.15 Predstavitev oblikovalskega izziva.

Gregor Cerar, Lucija Marovt (Program Ekošola)

Vprašanja in odgovori

Oblikovalski izziv kot del učenja o krožnem 

gospodarstvu.

19.15 Zaključek
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Zakaj oblikovati trajnostno in krožno?

Predstavljajte si stol …
https://www.youtube.com/watch?v=FKjJyus6WOg
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Zakaj oblikovati trajnostno in krožno?



http://www.businessbeyondborders.info/principles-for-the-
textile-and-fashion-industry-towards-a-circular-economy/

Zakaj oblikovati trajnostno in krožno?

http://www.businessbeyondborders.info/principles-for-the-textile-and-fashion-industry-towards-a-circular-economy/




Krožno gospodarstvo dokazuje praksa!



Najnovejša nadgradnja – etika v pametnem telefonu!

Izhodišče:
• Kratka življenjska doba.
• Celoten pametni telefon je zavržen, 

ker nekaj v njem ne deluje.
• Izkoriščanje surovin - vpliv na okolje 

in ljudi.



Higiena za trajnostni svet!

Izhodišče:

• Veliko povpraševanje po papirju za 
higienske izdelke.

• Vplivi na okolje, od koder črpajo 
primarne vire. 

• Odpadna kartonska embalaža za mleko 
in sokove (KEMS) kot vir za recikliranje.



S kolesom do trajnosti!

Izhodišče:

• Pogosta menjava koles. 

• Obnova in nova podoba rabljenih koles. 

• Vključeni so mladi, ki prejemajo socialno 
pomoč.



Trajnost se začne ob rojstvu!
Najemi in deli!

Izhodišče:

• Odpadna oblačila, ko jih otroci 
prerastejo.

• Viri, ki se porabljajo.

https://www.youtube.com/watch?v=YfSlfj0MZsE


Grda živila – nesmiselni odpadki!

Izhodišče:

• Zavržena hrana, ki ne ustreza estetiki 
živilskih trgov.



Napolnite jih vedno znova – neskončna zanka!

Izhodišče:

• Plastično embalažo zavržemo po 
enkratni uporabi! 

• Pomanjkanje sistemov za recikliranje.



OBLIKOVALSKI IZZIV
Kako narediti bolje -

oblikujmo trajnostno, 
oblikujmo krožno!



→ Zasnujmo in 
oblikujmo izdelek, ki 
traja!

Razmišljajmo kot 
oblikovalci



Načrt za izdelek!!

• Optimizirana 
uporaba

• Daljša življenjska 
doba izdelka

• Ponovna uporaba
• Predelava in 

recikliranje



Biomimikrija – navdih iz narave!

• Krožno gospodarstvo kot koncept, 
ki ga navdihuje narava - ODPADKOV NI!



Oblikovalski izziv – začnimo doma, v šoli



Kako začeti?

Priročnik E-SPACE: str. 49-53



KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE – Ekošola (ekosola.si)
https://ekosola.si/sodelujte-v-oblikovalskem-izzivu/

E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space-20-21/
https://ekosola.si/sodelujte-v-oblikovalskem-izzivu/


Koristni viri, primeri:

• Komunalni snovni krog: Domov -
Komunalni snovni krog (municipal-
material-cycle.org)

• Biorazgradljivi lončki: Home –
Evegreen

• Zelena Slovenija: www.zelenaslovenija.si

• Revija EOL:  https://www.zelenaslovenija.si/EOL/Arhiv

• Novice Zelenega omrežja: https://www.zelenaslovenija.si/Zeleno-
omrezje/Novice

https://municipal-material-cycle.org/
https://evegreen.eu/
http://www.zelenaslovenija.si/
https://www.zelenaslovenija.si/EOL/Arhiv
https://www.zelenaslovenija.si/Zeleno-omrezje/Novice


Tuji viri, toolbox-i:

• Biomimicry Design Toolbox AskNature

https://toolbox.biomimicry.org/
https://asknature.org/


Povezovanje s projekti v programu Ekošola:



Oddajanje

• DO 22. APRILA 2021 nove ali 
izboljšane izdelke oziroma rešitve:

• predstavite na spletnih straneh ali 
družbenih omrežjih vaše šole, 
lokalnih medijih, lahko tudi na 
družbenih omrežjih dijakov in 
študentov

• pošljite povezave ali opise rešitev z 
dodatnim foto gradivom na 
naslov info@ekosola.si

mailto:info@ekosola.si


Predstavitev, izbor

Izbor / predstavniki:

• Ekošola

• Zelena Slovenija

• Valtex/Lucart

Predstavitve, objave:

• www Ekošola & FB Ekošola

• www.ekoskladovnica.si

• www.zelenaslovenija.si

• FB Eco-Schools Global

• Mladi poročevalci za okolje / Young 
Reporters for the Environment

http://www.ekoskladovnica.si/
http://www.zelenaslovenija.si/


Info, dodatna vprašanja:

gregor.cerar@ekosola.si

lucija.marovt@ekosola.si

Hvala za pozornost in sodelovanje!

Uspešno krožno snovanje in 
oblikovanje!

mailto:gregor.cerar@ekosola.si
mailto:Lucija.marovt@ekosola.si

