
2.A – RAVNANJE Z ODPADKI 

    Avtorji  2.A 

Mentorja  Iztok Utenkar prof., 

     Jasna Županič prof. 

2016/2017 



„RUZOK“ 

Primeren je za nošnjo zvezkov, 

malice, športne opreme... 

Namesto v rokah, nošnja stvari 

na ramenih. 

Primeren za nošnjo v šolo, na 

pohode, izlete… 

Deluje tudi kot modni dodatek. 

Starih, neuporabnih kavbojk 

nisem hotela vreči vstran, zato 

sem iz njih izdelala Ruzok. 

Pozoren moraš biti le na to, da 

Ruzok „zategneš“ z vrvico, da 

stvari ne popadajo ven. 

Veronika Capl  

Super torba, ki ni samo uporabna ampak tudi lepa. 

Starih kavbojk nisem hotela vreči stran, zato sem iz njih izdelala 

nekaj zelo uporabnega. 

Ruzok je narejen iz kavbojk, ki sem jih sešila v torbo, s pomočjo šivalnega stroja. 

Ruzok je vreden najmanj 5 evrov, saj je za njegovo izdelavo potrebno kar nekaj časa in 

dobre volje . 



  

Nuša Detiček 



KULITUBA – STOJALO ZA PISALA 

Izdelek nam hrani pisala in druge pisarniške potrebščine. 

Ljudem koristi kot stojalo, kjer lahko hranijo vsa svoja 
pisala.  Kulituba poskrbi za red na pisalni mizi. 

Pozoren moraš biti, da z stojalom ne ravnaš pregrobo. 

Moja stvaritev je izdelana iz škatle za čevlje. 

Prisodil ji ne bi velike vrednosti, saj je preprosta in 
narejena iz preprostega materiala. 

Kot nematerialno vrednost prepoznam vloženo delo v 
izdelavo te stvaritve. 

 

Izdelek bi najbolj uporabljali ljudje, ki delajo v pisarnah, 
saj lahko v njem hranijo vse pisarniške potrebščine. 

  

  

Aljaž Erker 



STOJALO ZA PISALA 

 Stojalo za pisala in liste. 

 Zelo priročno in barvito. 

 Imam veliko pisal in izdelek je zelo priročen. 

 Zbrala sem papirnate pole in škatlo ter barvni papir. 

 V role odložiš svoja pisala, v škatli pod njima imaš 
shranjene barvne papirje. 

 Izdelek bi imel vrednost do 1 €. Zaradi preprostih 
materialov in hitre izdelave. 

 Izdelek je primeren za vse ljudi, ki delajo v pisarni ali pa 
doma za pisalno mizo. 

  

  Katarina Erker 



„ODVEČNIK“ - HRANILNIK 

 Izdelek sem poimenoval Odvečnik. 

 Te ideje sem se domislil ob praznjenju embalaže 
Pringelsa.  

 Izpraznil sem embalažo čipsa ter jo poskušal čim lepše 
oviti. 

 Moja stvaritev ima vednost, ker je sestavljena iz posode 
Pringles čipsa. 

 Prisodil bi le tolikšno vrednost, kolikšna je vrednost 
kovancev v njem. Sestavljena je iz papirja in embalaže 
čipsa, torej 2 predmetov z zelo nizko vrednostjo. 

 Nematerialno vrednost prepoznam kot delo, ki sem ga 
vložil v ustvarjanje tega izdelka. 

 Ta izdelek bi bil mogoče zanimiv mlajšim otrokom. 

 Za mene je ta izdelek več ali manj nepotreben, a bi 
lahko bil uporaben kot igrača za manjše otroke ali kot 
hranilnik za odvečne kovance. 

Matic Gajšek 



LONČEK ZA PISALA 

Moj lonček za pisala je 

uporaben, je tudi dobra 

dekoracija. 

Funkcija? 

Shranjevanje 

pisal 

Kako si se domislil 

ideje? 

Želela sem 

pospraviti pisala 

na moji mizi  

 

Na kak način koristi 

ljudem? 

1. Vanj lahko 

shranimo pisala 

2. Kot dekoracija 

Kaj sem uporabila? 

1. Plastični lonček 

2. Časopisni papir 

3. Lepilo 

 

Monika Globovnik 



 

 

 

Klara Jesenek 



Must have 

2016! 

Nizka cena 

prototipov, samo 

9,99€ 

Fiona Jovič 



MEDVEDKI 

Primerni otrokom za igro. 

Uporabni kot plišasta igračka v postelji. 

Ljudje lahko izdelajo na enostaven način nove in preproste plišaste 
igračke.  

Ustvariti sem želela zabaven, zanimiv in preprost izdelek za otroke. 

Izdelek je izdelan iz raztrgane odeje, sukanca, gumbov in odpadnega 
polnila. 

Po mojem mnenju je izdelek vreden 2€. 

 

  

Iva Justinek 



EKO 
SVEČE 

Funkcija? 

SVETIJO ! 

Na kak način koristi ljudem? 

ZMANJŠUJEJO KOLIČINO ODPADNEGA 

VOSKA IN ČEPOV! 

Na kaj moraš biti pozoren? 

STARE SVEČE, ČEPE, 

VRVICO 

Klemen Keršič 



NOČNA SVETILKA 

• Nočna svetilka narejena iz 

odpadnih materialov 

• Iz dveh odpadnih predmetov 

je nastal unikaten uporaben 

in eleganten izdelek 

Ema Klemenčič 



KNJIŽNO KAZALO 

• Denarna vrednost? 

Ok. 1 €. 

• star kolaž papir 

• samolepilni ovitek 

• časopisni papir 

• karton 

• (škarje) 

 

 

Star časopisni papir sem narezala na 

enake pravokotnike in jih zložila v kup. 

Pod in nad njim sem dala izrezan karton 

(stara škatla).  

Vse pa sem ovila v kolaž papir (ostal iz 

OŠ), ki sem ga nato okrasila.  

Potem pa sem to prekrila še s 

samolepilnim prozornim 

papirjem/ovitkom. 

Delovanje, kako pomaga/ koristi 

ljudem, na kaj moraš biti 

pozoren? 

Vstaviš v knj., veš kje nadaljuješ 

naslednjič. 

Ne smeš prepogibati premočno, 

se lahko zlomi. 

Kohne Vesna 



KAKO KORISTI ?  
- SPROSTITEV 

- RAZGIBAVANJE ROK 

- IZBOLJŠA NATANČNOST 

 

FUNKCIJA? 
- SPROŠČANJE MED 

UČENJEM 

- ZABAVA 

- LAHKO OBESIMO 

POVSOD 

NA KAJ MORAŠ 

BITI POZOREN? 
-LEPILO 

-ŽOGICO 

 

KAKO SI SE 

DOMISLIL TE IDEJE? 
-Ustvariti sem želel 

inovativno in zabavno 

sproščanje med učenjem. 

Jakob Nekrep 



Beležka iz odpadnega kartona 

Beležka je enake kvalitete kot beležke v trgovinah, a je 

njena izdelava preprosta, poceni in zabavna! 

Potrebovala sem beležko in namesto da bi jo kupila, sem jo izdelala sama 

Karton, papir, lepilo, tempera barve, sukanec 
Funkcija? 

1. Je zabavna! 

2. V njo lahko 

zapisujemo 

stvari! 

Na kaj moraš biti 

pozoren? 
1. Karton 

2. Lepilo 

3. Sukanec 

Na kak način koristi ljudem? 
1. V njo lahko zapisujejo 

stvari 

2. Odpadnega kartona ne 

vržejo stran 

Kako si se domislil te ideje? 
1. Ustvariti sem želela beležko, 

ki bi mi bila dejansko všeč 

Moja stvaritev je po mojem mnenju vredna okoli 10€. Ela Novak 



TORBA 

  

All you need 

in life 

Jan Novak 



IZDELEK IZ ODPADNEGA MATERIALA – 
OKRASEK ZA BOŽIČNO DREVO  

 Šablona iz karton (za obris vzorca), 

 filc, 

 šivanka za vezenje, 

 bombažna nit, 

 škarje, 

 okrasni gumbi, 

 polnilo (vata), 

 kot okrasek (lahko okrasimo božično drevo, okno, 
vrata), 

 lahko služi kot obesek za ključe, 

 uporabimo za izdelovanje voščilnic. 

 

  
Lina Pečovnik 



• Ljudje lahko ta izdelek uporabljajo kot 

božični okrasek 

• To idejo sem dobila na socialnih omrežjih 

• Izdelek je narejen iz: 3 rolic toaletnega 

papirja, lepila in malo bleščic 

Izdelek 

Maja Petrič 



SNEŽAK IZ ODPADKOV SELOTEJPNEGA 
KARTONA 

 Izdelek nam lahko služi kot dekoracija stanovanja. 

 Aktivno preživljanje časa z malčki, ki si lahko sami narišejo in ustvarijo svojega 
snežaka različnih barv. 

 Pozoren moraš biti, da ne ravnaš grobo z snežakom. 

 Prisodil ji nebi velike vrednosti, saj je preprosta stvaritev iz preprostega 
materiala. 

 Kot nematerialno vrednost prepoznam vloženo delo v izdelavo te stvaritve. 

 Izdelek je namenjen vsem, ki imajo željo po ustvarjanju. 

 Lahko pa je takšen izdelek neprecenljive vrednosti, kajti tako lahko preživimo 
ustvarjalni dan z malčki – brez računalnikov. 

Nik Pušnik 



STEKLENICA ZA MLEKO ZA 
VEČKRATNO UPORABO 

 Namenjena za domače mleko 

 Spodbujanje okoliških kmetij 

 Bolj zdravo življenje 

 Večkratna uporaba steklenice 

 Skrb za okolje 

 Varuje pred zlomom stekleni 

 Določa lastništvo 

 Lep izgled  

 Spodbuja večkratno uporabo 

Laura Ramšak 



Sara Ribič 



IZDELEK 

Funkcija izdelka: 

1. Svetilka 

2. Pisanost, 

popestritev 

Želela sem izdelati 

svetilko po mojem 

okusu 

Pozorni moramo biti na:  

1. Izklop ko prenehamo 

uporabljati 

2. Lepilo 

 Zaključek: Svoj izdelek bi ocenila s ceno okoli 4€ - 5€. 

Urška Sagadin 



KOŠARICA ZA „KLJUPICE“ 

 Odpadno blago (stara oblačila, prti…), 

 sukanec, 

 škarje, 

 mali obešalniki (od otroških oblačil, spodnjega 
perila,…) 

 šivalni stroj, 

 shranjevanje „kljupic“, 

 shranjevanje majhnih stvari (zdravil, nakita,…), 

 praktična in večnamenska uporaba, 

 uporaba odpadnih materialov.  

  

  
Urška Selakovič 



POSODICA ZA PISALA 

 Posodica za pisala ki spominja  

    na pikapolonico 

 Ideja: predavanje gospe Omerzi 
 Na tulec od wc papirja nalepljen kolaž 

 Dekoracija s črnimi pikami in obrazom 

 Recikliranje tulcev od wc papirja 

 Manj odpadnega materiala 

 Za shranjevanje pisal 

 Cena: 0,50 EUR 

  

Vito Šretl 



Katarina Tič 



BOŽIČNI LONČEK ZA PISALA 

 Lonček za pisala opremljen na božični način 

 Ideja: predavanje gospe Omerzi 
 Čiščenje kavne posodice 

 Barvanje kavne posodice v belo barvo 

 Okrasitev lončka, s servietno tehniko 

 Recikliranje odpadne embalaže kave 

 Ohranjanje čistejše narave – manj odpadkov 

 Primerno za vse – koristi predvsem šolarjem, študentom, 
pisarniškim uslužbencem 

 Enostavno shranjevanje 

 Ohranjanje reda na delovni površini 

 Cena: 5 EUR 

Tjaša Vršec 



ŠKATLICA IZ PAPIRJA 

 Škatlica iz papirja 

 Zelo priročno in všečno 

 Imam veliko stvari katere moram ustrezno ločiti, da 
ne pride do zmešnjave 

 Potreboval sem samo papir in škarje 

 V škatlico lahko odložiš karkoli želiš 

 Za izdelek bi bilo potrebno odšteti od 1€ do 2€ 
odvisno od velikosti škatlice. 

 Izdelek je primeren za vse. Še posebaj za dijake, ki 
imajo veliko različnih stvari na pisalni mizi in jih pri 
učenju ovirajo. 

  
Vid Žišt 


