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SPOROČILO ZA JAVNOST št. 3 

Čezmejni projekt PORETEKS 

»Odpadno je lahko uporabno!« 

Globalna industrija novega tekstila povzroča resne probleme kot so črpanje vodnih 

virov, poraba elektrike, uporaba kemikalij in pesticidov. Če bi vsak prebivalec 

ponovno uporabil ali predelal 1 kilogram oblačil, ki običajno pristanejo na odlagališču, 

bi oblačilom podaljšali življenjsko dobo in tako prihranili 6.000 litrov vode. Da bi k 

temu spodbudili čim širšo javnost, se v okviru projekta PORETEKS trudimo na več 

načinov. Izvaja se veliko aktivnosti na čezmejnem območju Slovenija-Hrvaška, ki 

spodbujajo javnost k preprečevanju nastajanja odpadkov in utrjujejo zavedanje, da je 

tekstilni odpadek dragocena surovina za nadaljnjo uporabo ali recikliranje. 

 

Mobilna aplikacija o pravilnem ravnanju z odpadki 

Z dvojezično mobilno aplikacijo o pravilnem ločevanju odpadkov in vzpostavljenim 

sistemom zbiranja odpadnega tekstila na čezmejnem območju bomo prispevali k 

zmanjšanju količin komunalnih odpadkov in povečali družbeno odgovornost do 

okolja. 

Marinka Vovk, Okoljsko raziskovalni zavod, Slovenske Konjice: »Aplikacija daje 

informacije o pravilnem ravnanju z odpadki 24 ur na dan, ne glede na to kje živimo, 

kdo je izvajalec javne službe in kakšne odpadke povzročamo. Z uporabo aplikacije 

prednostno izvemo, kako preprečiti nastajanje odpadkov, kako jih usmeriti v 

ponovno uporabo in kako jih pravilno ločiti za recikliranje. Te informacije so na voljo 

tako za tekstilne odpadke kot tudi za 500 drugih vrst odpadkov, ki so v bazi.« 

 

Recikliranje odpadnega tekstila za izdelavo izolacije 

Da bi zadostili težnjam po okolju prijazni gradnji, se je v okviru projekta z 

recikliranjem izdelala toplotna 

izolacija iz odpadnega tekstila. 

Saša Avirović, Čakom Čakovec: 

»Tisti del odpadnega tekstila, ki se 

ga ne da ponovno uporabiti, 

recikliramo za izdelavo izolacije. 

Testiranje izolacije na naši upravni 

stavbi v Čakovcu se zaključuje in 

preliminarni rezultati toplotno 

izolativnih lastnosti bodo lahko 

pomembno vplivali na razvoj 

tovrstnih zelenih tehnologij na  
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čezmejnem območju.« 

Modne revije obnove rabljenega tekstila 

Z inovativno obnovo rabljenih oblačil, ki se izvajajo v okviru modnih delavnic (Ptuj, 

Čakovec, Varaždin), bomo povečali možnost uporabe odpadkov kot virov, pomembno 

vplivali na bolj trajnostni življenjski slog in razvoj lokalnih zelenih delovnih mest. 

Klavdija Rižnar, vodja projekta, ZRS Bistra Ptuj: »V okviru modnih delavnic na Ptuju je 

sodelovalo 13 udeleženk, ki so kot iskalke zaposlitve sprejele izziv, se preizkusile v obnovi 

in oblikovanju modnih, unikatnih oblačil iz zavrženih tekstilij. V Dominikanskem 

samostanu na Ptuju je potekala modna revija »Zemlja, imamo te radi«, kjer je bilo 

predstavljenih 40 izbranih kreacij inovativne obnove rabljenega tekstila. Velik odziv širše 

javnosti je sporočilo, da sta ponovna uporaba in reciklaža pomembna za varovanje 

življenjskega okolja in spodbuja zavedanje, da smo okoljsko odgovorni do svojega 

planeta.« 

 

 

Slika 1: Utrinek iz modne revije na Ptuju (9. april 2015) 

Več foto utrinkov iz modne revije »Zemlja imamo te radi« na Ptuju 

 

Ciklusu modnih revij še je sledila revija v Čakovcu, kjer je bilo predstavljenih 45 modnih 

kreacij z namenom osveščanja, kjer so se udeleženke modnih delavnic tudi preizkusile kot 

manekenke na modni pisti v eko-oblačilih. 

 

 

Slika 2: Utrinek iz modne revije v Čakovcu (22. april 2015) 

 

VABILO na modno revijo v Varaždinu 

Čezmejna modna revija bo potekala 30. maja, kjer bo predstavljen modni pristop obnove 

in ponovne uporabe rabljenega tekstila. Nastale eko-kreacije so ustvarile udeleženci 

http://www.bistra.si/modna-revija-inovativne-obnove-rabljenega-tekstila-2/
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modnih delavnic v Varaždinu, Čakovcu in na Ptuju pod strokovnim mentorstvom 

slovenskih in hrvaških oblikovalcev. 

Za dodatne informacije: bistra@bistra.si     ZRS Bistra Ptuj 

mailto:bistra@bistra.si

