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1. slovenski festival ponovne uporabe
RADIO SLOVENIJA 1, 26.05.2022, Po Sloveniji, 13:37
V mrežo Zero waste je vključenih 16 občin, ki so po do zdaj zbranih podatkih lani preprečila 18 600 ton odpadkov, ter
tako prihranila 42.000.000 EUR stroškov in 10 000 ton izpustov CO2. Na Gorenjskem so se v mrežo že vključila občine
Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki in Kranj kjer so Ekologi brez meja pripravili 1. slovenski festival ponovne uporabe.
Prispevek, Aljane Jocif.
ALJANA JOCIF (voditeljica)
Festival ponovne uporabe je povezal lokalne in nacionalne predstavnike ponovne uporabe in je nadgradnja že
uveljavljenega portala Manj je več. Ponudnikom pa so v zadnjem času pridružujejo tudi trgovine iz druge roke in
izposojevalnice. Barbara Kirn iz društva Ekologi brez meja.
BARBARA KIRN (Ekologi brez meja)
Kjer pa združujemo ravno takšne ponudnike, ki so tudi združeni na portalu, se pravi ponudnike ponovne uporabe, ki se
ukvarjajo s predelavo stvari, z izposojo, s podaljševanjem življenjske dobe, s popravilom in tako naprej. Za prvo izvedbo
smo zadovoljni, seveda pa imamo načrte tudi za naprej.
ALJANA JOCIF (voditeljica)
V projektu še sem uporaben pa sodeluje tudi servis Jurca in Škofljice. Jure Oražem pojasnjuje, da se je za ponovno
uporabo aparatov odločajo uporabniki iz vse Slovenije.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

JURE ORAŽEM
Mi smo kot multipraktik, opravljamo vse, od IT tehnologije, radiodifuzije, telefonije, gospodinjski aparati, mali gospodinjski
aparati, vse blagovne znamke, vse vrste aparatov. Skupaj rečemo ali se to popravlja ali se ne popravlja, se splača
popravljati, ne splača popravljati, je dobavljivost rezervnega dela ni . Stranka pove, ja bomo popravili, ne bomo popravili,
če se odloči za popravilo se to potem odnese v delavnico. Nekatere stranke, sploh starejše gospe so sentimentalno
navezane na star aparat in ni važna cena, da popravit, če se seveda rezervni deli dobijo, če ne pač žal v smeti.
ALJANA JOCIF (voditeljica)
Kranjski taborniki pa imajo posebno knjižnico v kateri pa nek knjig ampak stvari kjer si ljudje lahko izposojajo različne
predmete, Jure Avsec.
JURE AVSEC
Se pravi, če imam jaz ne vem recimo nek družinski piknik, pa potrebuje malo večji žar si ga lahko pridem izposodit in
tega čez teden nazaj vrnem ali pa mogoče motorno žago, ker moram doma neke brez vsake toliko let, recimo domačo
drevo ali pa mogoče kakšno športni rekvizit, pa kanu pa tko naprej, za na morje. Skratka vse te predmete. Ideja je pa
zelo preprosta, letno uporabnino plačajo uporabniki, to je 25 EUR na leto, kar je relativno malo in se potem lahko vse te
predmete izposojajo. Člani pa lahko postanejo tudi tako, da donirajo 1 predmet, z neke liste želja, seveda ne moremo
čisto vsega vzet. Ampak 1 tak predmet, ki bi se ga drugi ljudje sposojali. Seveda si ga oni lahko sposodijo nazaj, hkrati pa
dobijo še na voljo vse druge predmete za izposojo.
ALJANA JOCIF (voditeljica)
V društvu Ekologi brez meja v prihodnje festival ponovne uporabe načrtujejo tudi v drugih občinah.

