
A SI TAKO KUL? (FUTURA – povratna embalaža) 

 

A SI TAKO KUL, DA… 

…prineseš svojo steklenico? (slogan »Flašo na pašo« – za uporabo svoje steklenice na mlekomatih in 

podobno) 

…uporabiš vrečko iz blaga za večkratno uporabo?  

…vrneš povratno embalažo?  

…prineseš svojo posodo?  

...izbereš leseno slamico namesto plastične? 

 

Cilj kampanje bi bil na zabaven način predstaviti preprosta dejanja, s katerimi lahko vsak posameznik 

pripomore k manjši uporabi embalaže za enkratno uporabo in manjšemu okoljskemu vtisu. 

V vsakem videu bi predstavili eno trgovino, kjer lahko uporabnik prinese svojo embalažo (Rifuzl…) ali 

podali nasvete, kako tudi v normalnih trgovinah zmanjšati količino embalaže (mleko iz mlekomata s 

povratno embalažo, vrečka iz blaga za sadje, lastna embalaža za v šolsko menzo…). Da bi bili videi bolj 

zabavni/sproščeni, bi v njih lahko nastopali slovenki mladi vplivneži, ki imajo vpliv na ciljno skupino 

(npr. Lepa Afna, Ciril Komotar, Boštjan Gorenc-Pižama…) in na svoj način predstavili tematike. Te 

videe bi objavili tudi na YouTubu.  

V namen kampanje bi ustvarili tudi zabavne rime, ki bi nakazovale uporabo povratne embalaže (npr. 

flašo na pašo za mlekomate). Tako bi si jih mladi lažje zapomnili in navodila iz kampanje dejansko 

upoštevali. 

 

Primer scenarija za kratek video na TikToku: (narator je npr. Ciril Komotar, govori na svoj način) 

(se sprehaja po Lj) Čau. A si ti kaj kul? Vem, da si. Zato me pa sedaj dobro poslušaj. Danes je kul tisti, 

ki zna paziti nase in predvsem na druge. S tem mislim na druge ljudi, pa tudi na naravo. In kaj lahko 

danes vsak posameznik naredi za to, da bi bila narava bolj čista?  

Lahko recimo zmanjša količino odpadkov, ki jih proizvede. In ne, to ne pomeni, da ničesar več ne 

kupiš, lahko pa paziš na to, kako kupiš. In fina stvar je tale trgovina (pride do trgovine Rifuzl). Reče se 

ji Rifuzl, najdeš pa jo Šiški v Ljubljani. In sedaj se sprašuješ, kaj je fora. Fora je to, da je to zero-waste 

trgovina. Pomeni, da pri njih vse dobiš brez embalaže in moraš prinesti svojo. To občutno pripomore 

k zmanjšanju količine odpadkov. Če si iz Ljubljane, pa tudi če nisi, pridi pogledat. Je pa to koncept, ki 

postaja zelo popularen, tako da lahko tudi poiščeš kaj v svoji okolici. Bodi kul in pomagaj naravi. (sledi 

še sprehod po trgovini in kakšna smešna pripomba) 

 

Nato bi sledila še kampanja na Instagramu in drugih socialnih omrežjih z naslovom: SEM KUL!, kjer bi 

vzpodbudili mlade, da uporabljajo katero od predstavljenih trgovin ali metod, to posnamejo in 

objavijo na Tiktoku ali fotografirajo in objavijo na Instagramu ter uporabijo naše haštage: 

#flašonapašo, #semkul… Lahko bi izvedli nagradno igro (izžrebamo enega izmed vseh, ki so objavili to 



in mu damo nagrado) ali pa celo tekmovanje, kdo bo večkrat uporabil povratno embalažo in to 

objavil.  

Pri prej omenjenem tekmovanju bi lahko povabili srednje šole, kjer bi projekt predstavili s kratkim 

predavanje o problematiki (lahko tudi vnaprej posnet video), potem pa jim povedali za tekmovanje in 

vzpodbudili tekmovalnost tudi med razredi. Na koncu bi lahko izbrali tudi šolo, katere dijaki so se 

najbolje odrzali. Hkrati bi lahko dijaki v sklopu tekmovanja predlagali izboljšave, ki bi jih lahko uvedli 

na njihovi šoli. 


