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V sklopu Okoljskih in trajnostnih dejavnosti MSSO Slovenija je v mesecu aprilu potekala kreativna 
delavnica "Kako iz odpadnih materialov izdelati igračo ali katerikoli drugi izdelek?" kar na domu 
posameznika. Delavnica je bila zasnovana z namenom, da lahko koristno uporabimo 
odpadne materiale in predmete, za katere smo morda mislili, da nimajo več uporabne vrednosti in smo 
jih nameravali zavreči. Pripravljena sta bila dva filmčka, ki sta prikazala postopek izdelave prikupne 
igračke in opore za rastlino ter nagovarjala udeležence delavnice, kako lahko sami izdelajo uporabne 
stvari, ki jih trenutno potrebujejo.  

 

Izhodišče za delavnico je bila tretja številka Izkustvenika z naslovom - Recikliranje & ponovna uporaba 
materialov-predmetov. Pomembno je bilo dejstvo, da za izdelavo ni bilo potrebno ničesar kupiti, saj 
smo imeli vse (odpadne) materiale in predmete na voljo že doma. 

 

Bistvo je bilo, da so se udeleženci delavnice pri ustvarjanju zabavali, igrali, izdelali nekaj koristnega, pri 
tem niso dodatno onesnaževali okolja, bili so v dobri družbi, vzpodbujali kreativnost in sledili 
priporočenim smernicam okoljske trajnosti v osebni praksi MSSO Slovenije. Tako je kar nekaj odpadnih 
materialov in predmetov služilo namenu in ni končalo v smeteh oz. s tem v naravi. 

 

Sredi meseca maja je nato sledila virtualna predstavitev doma izdelanih izdelkov. Predstavljeni izdelki 
so bili izvirni, domiselni in služijo svojemu namenu. Udeleženci so podelili fotografije svojih izdelkov, ki 
so predstavljene v nadaljevanju.   

 

Izdelek št. 1: Opora za rastline 

 
Vrtna breza        Obrezane veje breze 
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Opora za vrtnice      Opora za grah 

    
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 1 
 
Na vrtu dveh udeležencev delavnice raste prečudovita breza, ki jo je bilo potrebno obrezati. Veje so 
domiselno uporabljene kot opora za vrtnice in grah. Debelejše veje bodo uporabljene v kaminu, tanjše 
pa so bile narezane na manjše koščke in bodo končale v kompostniku. Nič ni romalo na odpad.  

 
Izdelek št. 2: Korenini kot stojalo za rože 
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Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 2 

 
Posušeni korenini posekanih dreves sta bili namenjeni za kurjavo. Udeleženka delavnice je korenini 
očistila in ju uporabila kot stojali za rastline. Pri tem se je zabavala in predvsem sama ustvarila zelo lep 
ekološki izdelek.  

 

Izdelek št. 3: Plavajoča svečka 

      
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 3 

 

Za plavajočo svečko je potrebno navadno jedilno olje (lahko je tudi staro ali žarko), plovc izdelan iz 
zamaška od plute (3-6 mm visok) ovit v tanko odpadno pločevino od čajne svečke (na spodnjem delu). 
V sredino se naredi luknjica, kamor se vstavi stenj. 

Plavajoča svečka za domačo uporabo je izdelana iz steklenega kozarca, v katerega se nalije voda in olje.  

Za nagrobno svečko potrebujete kozarec za marmelado, v katerega se nalije voda in olje, ter stari 
pokrovček od sveč. 
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V obeh primerih se na olje postavi plovec z zaščito in stenjem. 

Na takšen način prispevamo k manjšemu obremenjevanju okolja z odsluženimi svečami in je vsekakor 
bolj prijazna rešitev za okolje. 

 

Izdelek št. 4: Buldožer, vozilo za Mars in konjiček 

     

   

 
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 4 
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Vse tri igrače buldožer, vozilo za Mars in konjiček, so izdelani iz povsem običajnih odpadkov v 
gospodinjstvu. Razveseljujejo vnuke udeleženca delavnice. Včasih se kakšna igrača tudi pokvari, kar jim 
omogoča, da se naučijo igračo popraviti. Namesto, da bi igrače kupili, jih skupaj izdelajo sami in se pri 
tem zabavajo, nekaj naučijo ter privarčujejo. Otroška domišljija je neomejena.   

 

Izdelek št. 5: Opora za sobno rastlino 

 
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 5 

 

V trgovinah je veliko plastičnih opor za rastline. Zakaj bi z njimi obremenjevali naravo. Naredimo si 
oporo sami npr. iz kola, ki ga okrasite s servietno tehniko željenih barv in vzorcev.  

 

Izdelek št. 6: Reciklirajmo plastiko 

    
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 6 
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Dnevno se nam doma nabirajo plastične posode, v katerih kupimo sadje ali zelenjavo. Uporabimo jih 
lahko za gredice na okenskih policah, kjer lahko pridelamo svoje sadike rastlin in jih spomladi zasadimo 
na vrt. Tako plastiko koristno uporabimo.   

 

Izdelek št. 7: Reciklirano kiparstvo 

    
Fotografije: lastni vir avtorja izdelka 7 

 

Izdelka sta eksperiment iskanja nove oblike ustvarjanja, ki ga lahko poimenujemo reciklirano kiparstvo. 
V tem primeru gre za preizkušanje v umetnostni kreativnosti. Pri tem ni pomemben rezultat, temveč 
je pomembno, da iščemo nove poti uporabe zavrženih materialov in predmetov. Ko razmišljamo v tej 
smeri prej ali slej pridemo do uporabnih zamisli. 

 

 

Upamo, da bo delavnica navdihujoč zgled ostalim, ki se niso udeležili delavnice in da bo še koga 
spodbudila k novim okoljskim in trajnostnim izzivom. Pri tovrstnih aktivnostih vam želimo veliko 
kreativnih idej in domislic. Ne pozabite, veliko uporabnih stvari lahko izdelamo sami.  

 

 
 

 
 


