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Zavod Korak naprej Murska Sobota, so. p. 

Cvetkova 2f 

9000 MURSKA SOBOTA 

 

Murska Sobota, 28.3.2018 

    

Zbiralna akcija otroškega tekstila, jeansa in metražnega blaga 

 

Spoštovani, 

na kratko se predstavljamo in vas prosimo za sodelovanje pri zbiralni akciji. 

Zavod Korak naprej Murska Sobota, je neprofitni zavod in socialno podjetje. Naše bistvo je samostojno 

ustvarjanje prihodkov in skrb za lastno preživetje. Ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja 

dejavnosti.  

Zavod opravlja družbeno koristne dejavnosti z namenom socialne vključenosti, spodbujanja 

prostovoljstva, razvoja mladih, vključevanja invalidov idr. V podjetju pretežno zaposlujemo dolgotrajno 

brezposelne osebe, težje zaposljive osebe, invalide, brezposelne pripadnike romske skupnosti idr. 

Pod okriljem našega zavoda deluje tudi socialna trgovina, kjer omogočamo prodajo in nakup rabljene 

otroške opreme in oblačil. Tako socialno ogroženim in podpornikom ponovne uporabe, omogočamo 

ugodnejši nakup ter priložnost za dodatni vir dohodkov.  

Z izdelki iz »druge roke« spodbujamo ponovno uporabo in solidarnost, saj ljudje veliko stvari tudi 

podarijo. Enkrat mesečno organiziramo Dan za 50 centov, kjer lahko ljudje kupijo izbrana otroška 

oblačila za simboličnih 50 centov. Sodelujemo tudi pri raznih humanitarnih akcijah, npr. pri zbiranju 

zvezkov in pripomočkov za osnovne šole v Pomurju, pri pripravi paketov oblačil za donacijo ljudem v 

stiski idr.  

V zavodu osveščamo o pomenu ponovne rabe tekstila in varovanju okolja, saj želimo prispevati k 

zmanjšanju količine odpadkov na odlagališčih. Namreč zasledili smo, da v povprečju vsak Slovenec letno 

zavrže okoli 14 kg oblačil. Ker se letno zavrže 17.000 ton tekstila, podari in predela pa le 15% odsluženih 

oblačil od možnih 90%, smo se odločili za šivanje recikliranih izdelkov iz rabljenih oblačil. 

Rabljena ali predelana oblačila so cenovno dostopnejša, po drugi strani pa tudi svojevrstna.  
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V Zavodu zbiramo, spodbujamo ponovno uporabo in predelujemo oblačila in tekstil. Prednosti tega so: 

- prihranek surovin, 

- manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken, ki zahtevajo 

ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in različnih kemikalij, 

- manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih (prihranek prostora na odlagališčih, 

zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov), 

- nova delovna mesta. 

Najpogostejši razlogi, zakaj ljudje želijo oddati rabljena oblačila: 

- želijo spremembo v načinu oblačenja,  

- oblačila niso več modna,  

- sezonska menjava oblačil, 

- oblačila lastniku ne ustrezajo več (otroci prerastejo, sprememba teže, oblačila, ki so primerna le 

za enkratne dogodke …), 

- oblačila so poškodovana, obrabljena ali imajo madež, ki se ga ne da ostraniti. 

Zbrani rabljeni tekstil skladiščimo, sortiramo in pripravljamo za nadaljnjo uporabo: 

- kakovostna rabljena oblačila za neposredno prodajo v naši socialni trgovini z rabljenimi oblačili, 

- razvoj novih izdelkov iz recikliranega tekstila za trg: vreče za copate, patchwork otroška 

posteljnina, nakupovalne vreče, tekstilne igrače, nahrbtniki … 

- priprava paketov z oblačili za socialno ogrožene otroke, 

- razrez oblačil, ki niso več nosljiva, za krpe za industrijo (krpe za čiščenje strojev). 

Kaj zbiramo? 

- Otroška oblačila, primerna za nošenje (majice, srajce, jopice, puloverji, hlače, legice, obleke, 

trenirke, jakne, bodiji, pajaci za dojenčke, pižame ipd.);  

- Metražno blago in ostanke metražnega blaga; 

- Jeans (lahko je otroški ali za odrasle, strgan, kakšen del zamazan z madeži, ki se ne dajo 

odstraniti ipd.). 

Zbirna točka 

Zbirna točka za oddajo tekstila je v naši socialni trgovini (v pritličnih prostorih hotela Zvezda). Po želji pa 

se z vsemi zainteresiranimi dogovorimo za dodatne enkratne lokacije. 

Za dogovore in več informacij smo dosegljivi na telefon 068 122 042 ali preko e-maila na: 

zavod.koraknaprej.ms@gmail.com. 

Lep pozdrav,        Lidija Goltnik, organizatorka dela 
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