
Matejin svet 

Kampanja »S povratno embalažo narediš vtis za manjši okoljski odtis. Z uporabo 

povratne embalaže si v trendu, saj razumeš okoljski problem plastike za enkratno 

uporabo.« 

Zamislila sem si sklop objav v katerih spoznavamo 17- letno punco Matejo, ki bi rada 

odšla v svet, a takšen svet, ki nima na vsakem koraku veliko odpadne plastike. Svoja 

prepričanja svetu kaže z različnimi potiski majic, ki spodbudijo mišljenje o okoljskih 

problemih. Živeti hoče življenje brez plastike za enkratno uporabo in v to prepričuje vse 

prijatelje na vsakem možnem koraku. Sledi 6 objav, ki sem si jih trenutno zamislila, 

možno pa jih je seveda še veliko več, odvisno kako dolgo bi želeli, da kampanja traja. 

Razen prvih dveh objav so ostale lahko pomešane v poljubnem vrstnem redu.  

S sledečimi predlogi sem želela ustvariti nek karakter, s katerim se mladi lahko 

poistovetijo in si ga zapomnijo. Kot 19-letnico bi me sledeča kampanja pritegnila, saj 

se mi zdi zanimiva in poučna, na enostaven način pa spodbuja k manjši uporabi 

plastike na vsakem koraku. Če je potrebno, bi pod vsako objavo lahko napisali na 

koncu še »Mateja pravi: »S povratno embalažo narediš vtis za manjši okoljski odtis. Z 

uporabo povratne embalaže si v trendu, saj razumeš okoljski problem plastike za 

enkratno uporabo.« Nisem namreč popolnoma razumela ali je to vodilo, ki se ga 

moram držati ali slogan, ki ga je potrebno uporabiti. 

Prav tako bi lahko kasneje, ko bi »Mateja« postala poznan karakter, ustvarili 

#KotMateja, ki bi ga lahko influencerji in razni mladi dodali k fotografijam, kjer bi počeli 

stvari, ki predvidevajo, da bi jih počela tudi Mateja. Na primer na poletnih fotografijah 

piknikov bi uporabljali pribor, krožnike in kozarce, ki niso iz plastike in ob sliko dodali 

#KotMateja. Ker vedo, da bi nekaj takega storil karakter Mateje. 

 

Prva objava:  

»Spoznajmo Matejo, povprečno 17-letnico, ki si najbolj želi odrasti. Nestrpno pričakuje 

svoj 18. rojstni dan, da bo lahko postala samostojna, neodvisna od staršev in bo lahko 

odšla v svet. Njene sanje moti le ena stvar – plastika za enkratno uporabo« 

Ob opisu bi dali animirano sliko oziroma GIF dekleta v roza majici s potiskom »Do 

something drastic – cut the plastic!«, raztrganih hlačah, bulerjih in kovčkom ob sebi. 



Animacija bi se premikala v smislu, da Mateja hodi s kovčkom, njena majica pa je ves 

čas vidna. 

 

Druga objava: 

»Oditi v svet poln plastike, ni Matejina predstava o odraslem življenju, zato se zavzema 

za uporabo povratne embalaže na vsakem koraku. Pa naj gre za uporabo povratne 

steklenice, ko jo zgrabi žeja med poukom ali uporabo kozarcev iz razgradljivega 

materiala na zabavah.« 

Ob opisu sledi animirana slika oziroma GIF Mateje v modri majici s potiskom »Be part 

of the solution, not part of the pollution.«, raztrganih hlačah, bulerjih in steklenico vode 

v eni roki. Slika se premika tako, da Mateja pije iz steklenice. 

 

Tretja objava: 

»Mateja v prostem času rada nakupuje, se druži s prijatelji in snema Tik Tok videe. 

Zaveda se, da ob nakupu sadja in zelenjave mora uporabiti svojo vrečko za večkratno 

uporabo. Svoje prijatelje velikokrat okara, ko za eno banano hočejo vzeti tisto »grdo 

vrečko, ki bo po par minutah obležala v jarku preko šole« kot sama reče. Ko zaključi 

nakup, ima pri roki zmeraj vrečko iz blaga s sliko svoj najljubše glasbene skupine.« 

Sledi fotografija oziroma GIF, na kateri je Mateja v trgovini ob sadju in zelenjavi s svojo 

vrečko skupine Beatles, oblečena je v  rumeno majici s potiskom »Waste isn’t waste 

until we waste it.«, raztrganih hlačah in bulerjih. Iz njenih ust je povlečen oblaček k 

prijateljici Maji: »Maja, z uporabo povratne embalaže si v trendu, saj razumeš okoljski 

problem plastike za enkratno uporabo.« GIF se premika tako, da se njena usta odpirajo 

in zapirajo. 

 

Četrta objava: 

»Ob petkih Mateja s prijateljicami rada obišče bližnji kino. Preden si ogledajo film se 

ustavijo v Matejini najljubši restavraciji in si privoščijo testenine in limonado. Prijateljice 

so jo že večkrat vprašale, zakaj ima najraje to restavracijo in njen odgovor je preprost: 



»Zavedajo se, da obstajajo kovinske slamice in trajnostne embalaže za hrano, ki je ne 

pojem in jo hočem odnesti domov.« 

Ob opisu bi dali animirano sliko oziroma GIF Mateje v restavraciji s kozarcem limonade 

in kovinsko svetlečo slamico (takšna mora biti, da pritegne pozornost). Mateja je v 

oranžni majici s potiskom »“It’s only one straw,” said 8 billion people«, raztrganih 

hlačah in bulerjih. Slika se premika tako, da se Mateja z usti pomika k kovinski slamici. 

 

Peta objava: 

»Poleti Mateja rada organizira piknike na prostem in zmeraj poskrbi za 5 najbolj 

pomembnih stvari: leseni ali kovinski pribor, kartonaste krožnike in kozarce ter 

recikliranje odpadkov. »Njeni pikniki so najbolj zabavna stvar poletja,« velikokrat 

povedo njeni prijatelji.« 

Ob opisu bi dali animirano sliko oziroma GIF Mateje ob miza z lesenim priborom, 

kartonastimi krožniki in kozarci, ona pa bi v premikanju metala oziroma reciklirala 

odpadke. Tokrat bi imela oblečeno vijolično poletno obleko s potiskom »Modern 

society will find no solution to the ecological problem unless it takes a serious look at 

its lifestyle.« 

Šesta objava: 

»Ko Mateja snema Tik Tok videe, s svojimi sledilci zmeraj deli nasvete o manjši porabi 

plastike. V njenem zadnjem videu je predstavila podjetja, ki se zavedajo problema 

plastike za enkratno uporabo in strmijo k boljši prihodnosti z uporabo kartonastih škatel 

hrane za domov. Tudi pribor za enkratno uporabo pri nekaterih več ni plastičen, ampak 

je narejen iz okolju prijaznega materiala.«  

Ob opisu bi dali GIF Mateje s črno majico, raztrganimi hlačami in bulerji. Potisk na 

majici bi bil sledeči: »Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens 

can change the world; indeed it’s the only thing that ever has.« GIF bi bil takšen kot so 

na Tik Toku videi, se pravi kot neka njena objava, ki jo je mogoče všečkati in 

komentirati. 

 

 


