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SPOROČILO ZA JAVNOST št. 2 

Čezmejni projekt PORETEKS 

AKTUALNE AKTIVNOSTI - Zbiranje odpadnega tekstila in 

izvajanje modnih delavnic ponovne uporabe 

 
V četrtek, 26.2.2015, je v Kongresno kulturnem središču Dominikanskega samostana na Ptuju 

potekala novinarska konferenca, kjer so se predstavile projektne aktivnosti na področju 

zbiranja odpadnega tekstila na čezmejnem območju, potek izvajanja modnih delavnic obnove 

rabljenega tekstila in predstavitev mobilne aplikacije pravilnega ločevanja odpadkov. 

Omizje novinarske konference je sestavljalo več projektnih partnerjev: Gregor Uhan (JS Ptuj), 

dr. Klavdija Rižnar (ZRS Bistra Ptuj), Mojca Krajnc (ORZ), Saša Avirovič (ČAKOM) in modna 

oblikovalka Sabina Hameršak Zorec. 

 

Zbiranje odpadnega tekstila v Ptuju, Ormožu, Rogaški Slatini, Čakovcu in Varaždinu 

Po ocenah nastane v Sloveniji letno okrog 30.000 ton tekstilnih odpadkov, od tega se 

jih odloži med 60 do 70%. Zbiranje tekstilnih odpadkov še ni razširjeno, čeprav si v 

nekaterih komunalnih službah in občinah prizadevajo. Projekt PORETEKS je vzpostavil 

sistem zbiranja tovrstnih odpadkov v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in postavili 

so se PORETEKS zabojniki na 20 lokacijah. Zbiranje in sortiranje tekstilnih odpadkov 

na čezmejnem območju izvajata JS Ptuj in Čakom, točne lokacije so objavljene na 

njihovih spletnih straneh. S postavitvijo zabojnikov smo ustvarili pogoje, s katerimi se 

bo zbralo 35 ton odpadnega tekstila za ponovno uporabo ali recikliranje in prispevalo 

k zmanjšanju količin komunalnih odpadkov. 

 

Modne delavnice za obnovo rabljenega tekstila v namen ponovne uporabe 

Zbrani tekstilni material, primeren za ponovno uporabo, se v ciklusu treh modnih 

delavnic (Ptuj, Čakovec in Varaždin) preoblikuje v nova oblačila, kreirajo se modni 

dodatki. Z lokalnimi oblikovalci smo razvili program usposabljanja inovativne obnove 

rabljenih tekstilnih izdelkov za različne ciljne skupine (brezposelni, mladi in težje 

zaposljivi) z namenom pridobitve veščin, znanja in izkušenj na področju ponovne 

uporabe. Tako jim bo dana možnost kasnejše samozaposlitve na tem področju. 

Nastali re-dizajn tekstilnih izdelkov se bo predstavil širši javnosti v okviru treh modnih 

revij: Ptuj, Čakovec in čezmejna v Varaždinu. Prva modna revija bo potekala 9. aprila 

v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Predstavljena bodo oblačila in modni 

dodatki, ki so jih iz rabljenega tekstila ustvarile udeleženke modnih delavnic na Ptuju. 
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Recikliranje odpadnega tekstila za izdelavo izolacije 

Tisti del odpadnega tekstila, ki se ga ne da ponovno uporabiti, reckliramo z namenom 

izdelave izolacijskih plošč. To je izolacija iz kosmičev tekstilnih izdelkov, katerim so 

dodane snovi za zaviranje gorljivosti, povečanje obstojnosti in zaščito pred insekti in 

zajedalci. Testiranje izolacije se že izvaja na upravni stavbi projektnega partnerja 

Čakom. Preliminarni rezultati toplotno izolativnih lastnosti bodo pomembno vplivali 

na razvoj tovrstnih zelenih tehnologij na čezmejnem območju. 

 

Mobilna aplikacija za pravilno ravnanje z odpadki 

Projekt vzpostavlja sodobni sistem dvojezičnega informiranja s pomočjo mobilne 

aplikacije za pravilno ravnanje z odpadki na projektnem območju (Savinjska in 

Podravska regija, Medžimurska in Varaždinska regija). Z različnimi pristopi osveščanja 

in informiranja o pomembnosti nastajanja manj odpadkov na izvoru (npr. pri 

gospodinjstvih) lahko pomembno vplivamo na družbeno-okoljsko odgovornost. 

 

Ker so odpadki pomemben vir surovin in »ne samo nekaj«, kar je potrebno odložiti, 

sta ponovna uporaba in recikliranje koristni za družbo, saj poleg zmanjšanja količine 

odpadkov vplivata tudi na razmišljanje prebivalcev kot potrošnikov in spodbujata 

zavedanje, da so viri (voda, energija in drugi naravni viri) za globalno proizvodnjo 

novega tekstila omejeni. 

 

Projekt PORETEKS izvaja 7 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške: ZRS Bistra Ptuj (vodilni 

partner), Javne službe Ptuj d.o.o., Okoljsko raziskovalni zavod, Javna razvojna 

agencija občine Ormož, Mestno komunalno podjetje Čakom, Razvojna agencija mesta 

Čakovec - Čakra in Varaždinsko združenje za promocijo kulture in mode Evolution iz 

Varaždina. 

 

Projekt se izvaja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška 

2007 - 2013 in je sofinanciran s strani Službe vlade republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko. Projekt traja 17 mesecev in se zaključi sredi junija 2015. 

 

 

ZRS Bistra Ptuj 


