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UVOD 
 
Projekt Tekstilnica1 je zaživel v začetku leta 2013, in sicer pod taktirko dveh partnerjev - Zadruge 
Dobrote in Društva Ekologi brez meja. 
 
Ciljev projekta je več, vsi pa so enako pomembni. Na eni strani si želimo ljudi osveščati o 
problemih pretiranega potrošništva in njegovemu vplivu na okolje predvsem s stališča 
rabljenega tekstila, po drugi strani pa skušamo preprečiti, da bi rabljen tekstil pristal na 
smetiščih. Našli smo dober recept za pravo sinergijo med okoljevarstvenim razmišljanjem in 
socialnim podjetništvom. Vse več ljudi, ki bi sicer na prostem trgu težko našli primerno 
zaposlitev ali pa sploh ne, v takšnih projektih najdejo priložnost za ponovno vključitev v delovno 
okolje, za finančno samostojnost in občutek lastne vrednosti. Večino del pri tem projektu 
opravljajo ljudje, ki sicer sodijo v kategorijo težko zaposljivih ljudi, predvsem ženske po 50. letu 
starosti. 
 
V okviru projekta izvajamo različne dogodke (redne mesečne izmenjave rabljenih oblačil, 
zbiralne akcije v različnih slovenskih krajih ...), na vseh pa zbiramo tekstil: oblačila, obutev in 
modne dodatke ter hišne tekstilije. 
 
Projekt Tekstilnica do jeseni 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 
 
Za izvedbo ankete smo se odločili, ker dogodki redne izmenjave oblačil kontinuirano potekajo že 
več kot eno leto in smo želeli pridobiti vpogled v navade, mnenja in lastnosti obstoječih ter 
potencialnih obiskovalcev dogodkov Tekstilnica. Tako pridobljene ugotovitve nam bodo 
pripomogle k nadaljnjemu delovanju in snovanju dogodkov. Poleg tega smo želeli hkrati s 
pridobivanjem informacij o obiskovalcih tudi promovirati projekt Tekstilnica ter s tem privabiti 
nove potencialne obiskovalce. 
 
Namen pričujoče analize je vpogled v navade, mnenja in lastnosti obstoječih ter potencialnih 
obiskovalcev dogodkov Tekstilnica. Pri tem nas je zanimalo naslednje: 
 

- demografski profil oseb, ki so izpolnile spletno anketo 
- odnos do oblačil na splošno in odnos do rabljenih oblačil 
- projektne aktivnosti: odnos do dogodkov 
- pričakovanja in predlogi za naprej 

 
V nadaljevanju so v prvem poglavju predstavljena metodološka izhodišča, drugo poglavje obsega 
rezultate analize, v tretjem poglavju pa so povzete ključne ugotovitve opravljene analize. 
  

                                                 
1Več o projektu: www.tekstilnica.si. 

http://www.tekstilnica.si/
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1. METODOLOŠKA IZHODIŠČA 
 
Zbiranje podatkov temelji na metodi triangulacije, to pomeni, da smo v okviru enega merskega 
instrumenta, to je spletna anketa, zbirali tako kvantitativne (zaprti odgovori) kot tudi 
kvalitativne podatke (odprti odgovori). Z namenom pridobitve vpogleda v navade, mnenja in 
lastnosti obstoječih ter potencialnih obiskovalcev dogodkov projekta Tekstilnica smo oblikovali 
spletni anketni vprašalnik (glej Prilogo 1).  

Vprašalnik je bil namenjen tako obiskovalcem Tekstilnice kot tudi širši javnosti, saj smo želeli 
hkrati s pridobivanjem informacij o obiskovalcih tudi promovirati projekt Tekstilnica ter s tem 
privabiti nove potencialne obiskovalce. 

Povezava do spletne ankete je bila dne 14. 1. 2014 objavljena na spletni strani Tekstilnica, na 
Facebook strani Tekstilnica in poleg tega je bila poslana tudi preko elektronskih sporočil na 
seznam prejemnikov elektronskih novic spletnih strani Tekstilnica in Ekologi brez meja. Obenem 
smo tudi zaposleni in prostovoljci pošiljali elektronska sporočila s povezavo do spletne ankete 
osebam iz svojih socialnih mrež. Spletna anketa je bila na voljo za izpolnjevanje do vključno 4. 2. 
2014. 

Vseh klikov na povezavo do ankete je bilo skupaj 447, vendar pa je vprašalnik v celoti izpolnilo 
169oseb – te odgovore smo upoštevali v pričujoči analizi (glej spodnjo preglednico).  
 
Preglednica 1: Pregled vseh odgovorov 

Kumulativni status Frekvenca Stopnja 

Klik na nagovor 447 100% 

Klik na anketo 219 49% 

Začel izpolnjevati 196 44% 

Delno izpolnjena 187 42% 

Končal anketo 169 38% 

 
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize tistih vprašalnikov, ki so bili v celoti izpolnjeni (N 
= 169).  
 
V anketi smo uporabili priložnostno vzorčenje, ki spada pod neverjetnostno vzorčenje. Gre za 
nekoliko manj veljaven, vendar pogosto rabljen pristop, pri katerem enote niso izbrane slučajno. 
Na podlagi tovrstnega vzorčenja ne moremo sklepati na populacijo, temveč analiza podaja 
rezultate za respondente, ki so anketo izpolnili. 
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2. REZULTATI ANALIZE 
 
Na podlagi analize spletnega anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti odnos potencialnih in 
obstoječih obiskovalcev do projekta Tekstilnica, kakšen odnos imajo do (rabljenih) oblačil, ali 
poznajo projekt, kako zadovoljni so z izvajanjem dogodkov in nasploh z delovanjem projekta 
Tekstilnica. Na ta način smo skušali pridobiti vpogled v njihova stališča, mnenja in predloge za 
izboljšanje izvajanje projekta v prihodnje. 
 
Analiza je razdeljena na štiri področja in zajema naslednje ravni: 
 

1. Demografski profil oseb, ki so izpolnile spletno anketo 
2. Odnos do oblačil na splošno in odnos do rabljenih oblačil 
3. Projektne aktivnosti: odnos do dogodkov 
4. Pričakovanja in predlogi za naprej 

 
V nadaljevanju za vsako od zgoraj izpostavljenih področij predstavljamo rezultate analize 
pridobljenih odgovorov. 
 
2.1 Demografski profil oseb, ki so izpolnile spletno anketo 

V prvem delu analize so navedene demografske značilnosti respondentov, kot so spol, starost, 
zaposlitveni status, zadnja končana izobrazba in regija, v kateri prebivajo. 
 
Anketo je izpolnilo skupaj 169 respondentov, od tega 88 % žensk in skoraj 12 % moških, 1 
respondent pa ni odgovoril na vprašanje o spolu (glej spodnjo sliko). 
 
Slika 1: Spol 

 
Podatki o starosti respondentov kažejo, da je imel najmlajši respondent 16 let, najstarejši pa 75 
let. Povprečna starost respondentov je 38,1 let, standardni odklon je slabih 12 let. 
 
Preglednica 2: Starost 

N Povprečje Standardni odklon Minimum Maksimum 

167 38,1 let 11,67 let 16 let 75 let 

11,9%

88,1%

Moški (N = 20)

Ženski (N = 148)



 

 

 

6 

 

Po zaposlitvenem statusu je dobri dve tretjini respondentov zaposlenih, slaba šestina je 
brezposelnih, slaba desetina je upokojencev, najmanj respondentov pa se šola. 
 
Slika 2: Zaposlitveni status 

 
 
Največ respondentov, ki so izpolnili anketo, ima univerzitetno oziroma drugo bolonjsko stopnjo 
izobrazbe, tretjina ima srednjo šolo, dobra petina višjo, visoko oziroma prvo bolonjsko stopnjo 
izobrazbe, manjšina znanstveni magisterij ali doktorat, zanemarljiv delež pa je tistih z 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj. 
 
Slika 3: Najvišja dosežena formalna izobrazba 

 
Skoraj polovica respondentov prihaja iz osrednjeslovenske regije, četrtina iz savinjske, iz ostalih 
regij pa so v manjšem odstotku. Nobenega respondenta ni bilo iz pomurske, spodnjeposavske in 
zasavske regije. 
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9,0%
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znanstveni magisterij ali doktorat (N = 12)

osnovna šola ali manj (N = 3)
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Slika 4: Regija prebivališča 

 
 
2.2 Odnos do oblačil na splošno in odnos do rabljenih oblačil 

V drugem delu analize je opredeljen odnos do oblačil na splošno in odnos do rabljenih oblačil, 
kaj respondenti storijo z oblačili, ki jih ne nosijo več, koliko časa nosijo posamezen kos, kdaj po 
njihovem mnenju oblačilo postane neuporabno, ali nosijo rabljena oblačila in kakšni so razlogi za 
to ter v čem vidijo smisel ponovne uporabe in predelave oblačil. 
 
Iz odgovorov je razvidno, da za respondente v največji meri velja, da oblačila menjajo (nesejo jih 
na humanitarne in podobne organizacije) oziroma jih podarijo prijateljem ali sorodnikom. V 
nekoliko manjši meri velja, da jim obleke stojijo v omari dlje časa, najmanj pa velja, da jih vržejo 
v smeti in da jih prodajo.  
 
Slika 5: Odnos do oblačil, ki jih ne nosite več (odgovor 1 pomeni 'sploh ne velja', odgovor 5 pomeni 
'popolnoma velja') 

 

42,2%

26,5%

7,2%

6,0%

4,2%

4,2%

3,6%

3,6%

2,4%

Osrednjeslovenska regija (N = 70)

Savinjska regija (N = 44)

Gorenjska regija (N = 12)

Koroška regija (N = 10)

Jugovzhodna Slovenija (N = 7)

Podravska regija (N = 7)

Goriška regija (N = 6)

Notranjsko - kraška regija (N = 6)

Obalno - kraška regija (N = 4)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3,86

3,79

2,99

1,82

1,61

1 2 3 4 5

Nesem jih na Rdeči križ, Karitas, Humano, Tekstilnico
ipd. (N = 172)

Dam jih prijateljem ali sorodnikom (N = 170)

Stojijo v omari v nedogled (N = 159)

Večino odvržem v smeti (N = 157)

Prodam jih (N = 155)
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Možen je bil tudi odgovor 'drugo' (N = 21), kjer so respondenti navedli, da oblačila menjajo med 
prijatelji, in da jih neposredno podarijo tistim, ki jih nimajo. Nekaj respondentov (4) je navedlo, 
da oblačila uporabijo za čiščenje, dva respondenta pa, da oblačila preuredi. 
 
Velika večina respondentov svoja oblačila nosi več let, desetina jih nosi približno eno leto, 
manjši odstotek pa nekaj mesecev. Možen je bil tudi odgovor 'nekaj tednov', vendar ga ni nihče 
izbral za odgovor. Pod odgovor 'drugo' (N = 5) so navedli, da jih nosijo, dokler niso več primerna 
za nošenje oziroma dokler se ne izrabijo (2), ter da nosijo oblačila tudi več kot deset let (2).  
 
Slika 6: Povprečen čas uporabe kosa vsakodnevnega oblačila 

 

Za respondente v največji meri velja, da oblačilo postane neuporabno, ko je že precej raztrgano, 
sprano in natrgano in ko jim ni več všeč oziroma se v oblačilu ne počutijo več udobno ter ko se 
barve malo sperejo. V manjši meri pa za respondente velja, da kakšnega oblačila sploh nikoli ne 
uporabijo. Pri odgovoru 'drugo' (N = 9) so podali različne odgovore, npr. ko jih otroci prerastejo, 
ko postane premajhno in ko je oblačilo iz mode.  
 
Slika 7: Kdaj postane oblačilo neuporabno(odgovor 1 pomeni 'sploh ne velja', odgovor 5 pomeni 
'popolnoma velja') 

 
 

86%

9%

3% 2%

več let (N = 158)

približno eno leto (N = 17)

drugo (N = 5)

nekaj mesecev (N = 3)

4,31

3,51

3,29

2,52

1 2 3 4 5

Ko je oblačilo že precej raztegnjeno, sprano in
natrgano (N = 166)

Ko mi ni več všeč oz. se v njem ne počutim več udobno
(N = 170)

Ko se barve malo sperejo ali pa nastane kje kakšna
luknjica (N = 162)

Večkrat se mi zgodi, da kakega oblačila sploh nikoli ne
uporabim (N = 159)
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Respondenti se v največji meri strinjajo s tem, da je med rabljenimi oblačili mogoče najti še kaj 
uporabnega in da se večino da ponovno uporabiti. Ne strinjajo se s tem, da so rabljena oblačila 
za na odpad.  
 
Slika 8: Odnos do rabljenih oblačilih na splošno (odgovor 1 pomeni 'sploh se ne strinjam', odgovor 5 
pomeni 'popolnoma se strinjam') 

 

Respondente smo vprašali, ali tudi sami nosijo rabljena oblačila. Večina pravi, da nosijo tako 
rabljena kot tudi nova oblačila, slaba petina, da nosijo oblačila le od svojih znancev, šestina jih 
nosi rabljena oblačila le, če so jim res všeč, desetina pa pravi, da nosijo le nova, kupljena 
oblačila. Nihče ni označil odgovora, da nosi samo rabljena oblačila. Pri odgovoru 'drugo' (N = 6) 
so respondenti navedli, da oblačila šivajo oziroma predelajo sami (2), nekateri rabljenih oblačil 
ne dobijo oziroma nimajo izkušenj s tem (3). 
 
Slika 9:Odnos do nošenja rabljenih oblačil 

 
 

4,37
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Mogoče je najti še kaj uporabnega (N = 166)

Večina se da ponovno uporabiti, ponositi (N = 170)
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53%

18%

15%

10%
3%

Da, nosim tako rabljena kot tudi nova oblačila (N = 95)

Nosim in ponovno uporabim oblačila samo od svojih znancev (N = 32)

Pogojno, če mi je res všeč in ni vidne ponošenosti (N = 27)

Nikoli - kupujem in nosim samo nova oblačila (N = 18)

Drugo (N = 6)
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Tiste respondente, ki so pri prejšnjem vprašanju označili, da nikoli ne nosijo rabljenih oblačil, 
smo vprašali, kakšni so razlogi za to, na voljo so imeli več možnih odgovorov. Kot najbolj pogost 
razlog se je izkazalo, da se jim zdi to preveč osebno, in da imajo dovolj denarja, da si kupijo nova 
oblačila. Desetini se zdi problematična higiena rabljenih oblačil. Nihče ni označil možnih 
odgovorov 'to se mi zdi izpod časti' in 'hočem biti edinstven v oblačenju in ne maram kopiranja'. 
Pod 'drugo' (N = 4) so respondenti navedli različne odgovore, od tega, da še niso našli trgovine z 
rabljenimi oblačili v svojem okolju, da ne dobijo nič uporabnega zaradi velikosti oblačil, ki jo 
nosijo, en respondent pa je navedel, da še nikoli ni pomislil na to.  
 
Slika 10: Razlogi za neuporabo rabljenih oblačil 

 
 
Enako vprašanje smo zastavili tistim respondentom, ki nosijo rabljena oblačila, kaj menijo, zakaj 
so nekateri ljudje proti uporabi in proti nošenju rabljenih oblačil, na voljo so imeli več možnih 
odgovorov. Slaba tretjina jih meni, da se jim zdi to izpod časti, slaba četrtina, da imajo dovolj 
denarja, da si kupujejo nova oblačila, petina, da se jim zdi problematična higieničnost oblačil, 
dobra šestina, da se jim zdi to preveč osebno, nekaj jih tudi meni, da hočejo biti edinstveni v 
oblačenju in ne marajo kopiranja. Pod odgovor 'drugo' (N = 10) so navedli, da ne pomislijo na to 
možnost (2), da so neozaveščeni (3), da se jim zdi, da so rabljena oblačila le za reveže, da sledijo 
modi, da na njihovo odločitev vpliva mnenje večinske kulture in stereotipi. 
 
Slika 11: Mnenje tistih, ki nosijo rabljena oblačila o tistih, ki so proti nošenju že rabljenih oblačil 
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Na koncu tega sklopa nas je zanimalo, ali respondenti vidijo smisel navedenih trditvah. Z vsemi 
navedenimi trditvami se zelo strinjajo ali popolnoma strinjajo (povprečne ocene pri vseh so nad 
4), najbolj pa se strinjajo s trditvijo, da predelava oblačil in tekstila ustvarja priložnost za tiste, ki 
nimajo sredstev, da ceneje ali brezplačno dobijo oblačila, v nekoliko manjši meri pa s trditvijo, 
da predelava oblačil in tekstila zmanjšuje potrošniško miselnost, da je vse, kar je dobro, nujno 
novo. Pri odgovoru 'drugo' (N = 6) so navedli, da predelava omogoča nastanek novih idej, da 
spodbuja kreativnost, osveščenost, dobrodelnost, in da prispeva k trajnostnemu razvoju.  
 
Slika 12: Odnos do predelave oblačil in tekstila (odgovor 1 pomeni 'sploh se ne strinjam', odgovor 5 
pomeni 'popolnoma se strinjam') 

 
 
2.3 Projektne aktivnosti: odnos do dogodkov 

V naslednjem sklopu ankete nas je zanimal predvsem odnos do dogodkov, ki se jih respondenti 
že udeležujejo. Respondente smo podrobneje povprašali o dogodku redne mesečne izmenjave 
oblačil, ki je kontinuiran dogodek projekta Tekstilnica.  
 
Najprej nas je zanimala prepoznavnost projekta Tekstilnica med respondenti. Kot zanimivo se je 
izkazalo, da je skoraj polovica respondentov za projekt že slišala, vendar se še nikoli ni udeležila 
nobenega dogodka, slaba tretjina respondentov pa za dogodek sploh še nikoli ni slišala. Šestina 
respondentov se dogodkov udeležuje, slaba desetina dogodke srednje pozna in se jih občasno 
udeleži, skupaj se torej vsaj občasno dogodkov udeleži četrtina respondentov. Pri odgovoru 
'drugo' (N = 5) so respondenti izpostavili problem oddaljenosti, navajajo, da bi se dogodkov radi 
udeležili, vendar se ti ne odvijajo v njihovih krajih oziroma v njim dostopnih krajih. 
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... podaljšuje življenjski krog oblačil (N = 162)
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Slika 13: Prepoznavnost projekta Tekstilnica in njenih dogodkov 

 
Tiste respondente, ki so v prejšnjem vprašanju označili, da projekta Tekstilnica ne poznajo 
oziroma se še niso udeležili nobenega dogodka, smo seznanili, s čim se v projektu ukvarjamo ter 
jih po tem vprašali, ali bodo dogodke obiskali kdaj v prihodnje. Skoraj tretjina respondentov je 
navedla, da se bo dogodka zagotovo udeležila, slabi dve tretjini, da se bo mogoče udeležila, en 
respondent je navedel, da se dogodkov ne bo udeležil. Pri odgovoru 'drugo' (N = 9) so 
respondenti ponovno izpostavili problem z dostopnostjo, en respondent je izrazil željo, da bi rad 
sam priredil tak dogodek v svojem okolju, drug pa, da v svojem kraju pogreša zabojnike za 
oddajo oblačil.  
 
Slika 14: Potencialni obiski dogodkov projekta Tekstilnica 

 

Respondente, ki so označili, da poznajo dogodke projekta Tekstilnica in se jih udeležujejo, smo 
vprašali, katerih dogodkov se udeležujejo, možnih je bilo več odgovorov. Največ respondentov, 
slabi dve tretjini, se udeležuje redne mesečne izmenjave oblačil, slaba petina se udeležuje 
dogodkov zbiranja oblačil po različnih krajih v Sloveniji, dobra osmina se udeležuje izmenjave 
otroških oblačil, nekaj se jih udeležuje kreativne delavnice, pri odgovoru 'drugo' (N = 1), pa je 
respondent navedel, da izvaja izmenjavo oblačil v lastni organizaciji med prijatelji in sodelavci.  
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Slika 15: Katerih dogodkov projekta Tekstilnica se udeležujete 

 

Najbolj nas je zanimalo, kaj respondenti menijo o dogodku redne mesečne izmenjave oblačil, 
zato smo jih povprašali, kako jim ustrezajo navedene lastnosti dogodka. Vse navedene trditve 
respondentom ustrezajo v veliki meri (povprečne ocene pri vseh so nad 4), najbolj jim ustreza 
način obveščanja po elektronski pošti in objava dogodkov na Facebooku, pri tem jim ustreza 
pravočasnost obveščanja, ustreza jim tudi termin izvajanja dogodka, prav tako čas trajanja, 
pogostost in lokacija.  
 
Slika 16: Odnos do navedenih lastnosti redne mesečne izmenjave oblačil (odgovor 1 pomeni 'sploh mi ne 
ustreza', odgovor 5 pomeni 'popolnoma mi ustreza') 

 
 
Zanimalo nas je tudi, kaj respondenti menijo o novem načinu vrednotenja oblačil na rednih 
mesečnih izmenjavah. Pred uvedbo novega načina vrednotenja je sistem potekal tako, da je 
obiskovalec prinesel oblačila, kjer se je preštelo število teh, ki jih je nato lahko zamenjal za 
enako število novo nabranih oblačil, ne glede na vrsto oblačila.  

Nov način vrednotenja je bil uveden v novembru 2013, sistem pa poteka tako, da obiskovalec 
prinese do 10 kosov ohranjenih oziroma kvalitetnih oblačil, ti pa se vrednotijo po točkah, katere 
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nato obiskovalec zamenja za novo nabrana oblačila. Točke smo določili sodelujoči na projektu 
Tekstilnica, največ točk so vredni plašči, bunde, kostimi ipd., t. j. 3 točke, puloverji, hlače, obleke, 
srajce in bluze so vredne 2 točki, majice, kratke hlače, spodnje perilo, torbice, čevlji ipd. pa po 1 
točko. 

Skoraj polovica respondentov meni, da je ta način boljši od prejšnjega, slaba četrtina tega ne 
more oceniti, saj se pred tem ni udeleževala dogodkov, šestina jih meni, da je sistem slabši kot 
prej, nekaj jih ne opazi bistvene razlike, pri odgovoru 'drugo' (N = 3), pa so podali mnenja, da je 
bolj pomembna kvaliteta prinesenih oblačil kot pa število. 
 
Slika 17: Odnos do novega načina vrednotenja oblačil na dogodku redne izmenjave oblačil 

 
 
Respondente smo pozvali, naj izpostavijo tako pozitivne kot tudi negativne lastnosti pri dogodku 
redne mesečne izmenjave oblačil. Kot pozitivne lastnosti poudarjajo predvsem druženje in 
spoznavanje somišljenikov, ponovno uporabo oblačil, osveščanje, pridobitev novih oblačil, 
dobro vzdušje na dogodku, kot negativno pa smatrajo predvsem neolikanost obiskovalcev, 
gnečo, da se najdejo tudi stara, umazana in strgana oblačila ter moti jih selekcija oblačil, da ne 
gredo vsa oblačila v 'obtok' na dogodku. 
 
Preglednica 3: Pozitivne in negativne lastnosti dogodka redne mesečne izmenjave oblačil 

 
Pozitivne lastnosti (N = 29) Negativne lastnosti (N = 28) 

spoznavanje somišljenikov, druženje (5) neolikanost obiskovalcev oziroma nestrpnost pri 
prerivanju, grabljenju oblačil (3) 

ponovna uporaba oblačil (4) velika gneča (2) 

osveščanje (4) najde se tudi staro, umazano in strgano oblačilo 
(2) 

da dobim nova oblačila (3) selekcija pri oblačilih, ne gredo vsa prinesena v 
obtok (1) 

dobro vzdušje na dogodku (2) kadar nič ne najdem zase (1) 

vedno več novih obiskovalcev (1) ni garderobe (1) 

 
Glede na to, da se financiranje projekta Tekstilnica izteka ter, da je dogodek redne mesečne 
izmenjave oblačil postal zelo dobro obiskan in bi ga želeli obdržati tudi v prihodnje, smo se 
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odločili, da bomo uvedli simbolično vstopnino na dogodek v višini 3 €. Vstopnino smo udejanjili 
v februarju 2014, torej po izvedeni anketi. Respondente smo vprašali, kakšna bi se jim zdela 
primerna cena vstopnine za dogodek redne mesečne izmenjave oblačil. Skoraj polovica jih meni, 
da bi bila najbolj primerna vstopnina manj kot 3 €, slaba tretjina pa se dogodka z vstopnino ne bi 
udeležila. Pri odgovoru 'drugo' (N = 4) so navedli različne odgovore, od tega, zakaj bi plačevali 
vstopnino, da je vstopnina skregana z logiko dogodka, spet drugi menijo, da bi bilo dobro 5 €, da 
ne iščeš drobiža po denarnici in da si lahko enkrat mesečno privoščiš 5 € za ta dogodek.  
 
Slika 18: Odnos do uvedbe vstopnine na dogodku redne izmenjave oblačil 

 

2.4 Pričakovanja in predlogi za naprej 

V zadnjem sklopu ankete nas je zanimalo, kaj respondenti predlagajo za nadaljnje delovanje 
projekta Tekstilnica, ali se bodo dogodkov udeleževali v prihodnje in ali bodo o projektu 
Tekstilnica poročali svojim prijateljem in znancem. Zanimalo nas je tudi, ali se udeležujejo drugih 
oblik izmenjav. Na koncu so imeli možnost izraziti oziroma nam sporočiti tisto, kar v anketi ni 
bilo zajeto.  
 
Najprej smo jih povprašali, kaj predlagajo za izboljšanje dogodkov. Navedli so, da si želijo 
pogostejše izmenjave, naj bodo ti brez vstopnine, želijo si tematsko obarvane izmenjave, da je 
treba obiskovalce obveščati, naj prinesejo kvalitetna oblačila, da je treba strgana in umazana 
oblačila izločiti, želijo, da bi lahko menjali več kot 10 kosov oblačil naenkrat, ter da je treba bolj 
promovirati projekt.  
 
Preglednica 4: Predlogi za izboljšanje dogodkov projekta Tekstilnica (N = 28) 

pogostejše izmenjave (2) 

dogodek naj bo brez vstopnine (2) 

več promocije 

več tematskih izmenjav oblačil 

izmenjava več kosov oblačil 

bolj pogosto obveščanje obiskovalcev, naj prinesejo na izmenjavo res lepa, dobro ohranjena in 
modna sezonska oblačila 

takoj izločiti umazana in strgana oblačila 
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Zanimalo nas je, ali bodo obiskovali dogodke tudi v prihodnje, skoraj dve tretjini obiskovalcev bo 
dogodke še obiskovalo, dobra tretjina mogoče, manjšina pa meni, da se jih ne bo udeleževala. 
 
Slika 19: Obiskovanje dogodkov projekta Tekstilnica v prihodnje 

 
 
Poleg verjetnosti nadaljnjih obiskov nas je zanimalo tudi, ali bodo respondenti o dogodkih 
projekta Tekstilnica poročali svojim prijateljem in znancem. Skoraj vsi respondenti so odgovorili, 
da bodo verjetno oziroma zelo verjetno širili glas o projektu Tekstilnica, desetina pa meni, da je 
to malo verjetno, nihče ni odgovoril na možen odgovor 'ni verjetno'.  
 
Slika 20: Verjetnost poročanja o projektu Tekstilnica svojim prijateljem in znancem 

 
 
Glede na to, da so izmenjave oblačil, obutve, in drugih predmetov postale bolj popularne in tudi 
obiskovane, smo respondente vprašali, ali obiskujejo tudi druge izmenjave oblačil. Velika večina 
ne obiskuje drugih izmenjav, šestina pa obiskuje tudi druge. Ti so navedli (N = 27), da se 
udeležujejo garažnih razprodaj (2), da menjajo oblačila med prijatelji in znanci (2), nekateri se 
udeležujejo organiziranih izmenjav, kot so: Izmenjevalnica, Smetumet, Grunt Kamnik, izmenjave 
v lokalnih centrih ponovne uporabe in izmenjave na Metelkovi.  
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Slika 21: Obiskovanje drugih izmenjav oblačil 

 

Na koncu ankete smo dali vsem respondentom možnost, da nam sporočijo, kar želijo oziroma 
tisto, česar v celotnem vprašalniku nismo zajeli in se jim zdi pomembno. Mnenja so raznolika, od 
pohval do kritik. 
 
Preglednica 5: Dodatno navedena mnenja (N = 59) 

Vse dobro še naprej. (3) 

Zanimiv projekt :) 

Upam, da se bo naša potrošniška miselnost z vašo pomočjo spremenila. 

Zelo bi pohvalila namestitev zabojnikov za odlaganje rabljenih stvari, kamor bom z veseljem odnašala 
vse, kar ne potrebujem več. 

Zelo pomembno se mi zdi, da bi projekt stekel v vrtcih in osnovnih šolah. Da bi pedagoški delavci 
spodbujali to in presegali predsodke. Ob projektu bi lahko nastajale cele modne predstavitve. 
Pomembno je tudi, da bi ljudi naučili ponovne uporabe in predelave oblačil. 

Izmenjavo oblačil za prijateljice večkrat organiziram pri sebi doma. Dražje kose si prodamo po 
simbolični ceni (5-20 EUR), cenejše pa si podarimo. 

Ko sem na vaši strani iskala božična darila, mi žal prav nič ni bilo dovolj uporabno in estetsko, da bi 
kupila, bilo pa je tudi izven mojih finančnih zmožnosti (npr. copati za 8 EUR). 

Dobro bi bilo, da bi taki projekti delovali tržno, brez uporabe davkoplačevalskega (evropskega 
denarja). 
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3. ZAKLJUČEK 

Na podlagi pridobljenih podatkov podajamo ključne ugotovitve analize, skupaj s predlogi za 
izboljšanje nadaljnjega poteka projekta. 

Poglavitna ugotovitev analize se nanaša na to, da respondenti projekt Tekstilnica srednje dobro 
poznajo, tisti pa, ki se udeležujejo rednih izmenjav oblačil, dogodke na vseh ravneh ocenjujejo 
zelo visoko in so z njimi zadovoljni.  

 
Demografski profil oseb, ki so izpolnile spletno anketo 
 

Med respondenti močno prevladuje ženski spol, kar lahko povezujemo s tem, da so oblačila in 
izmenjave oblačil, ki so osrednja tema ankete, bolj v ženski kot v moški domeni. Več poudarka bi 
bilo potrebnega pri promociji dogodkov nameniti tudi moškemu spolu oziroma oblačilom za 
moške.  
 
Največ respondentov prihaja iz osrednjeslovenske regije, tudi največ dogodkov projekta 
Tekstilnica se odvija v tej regiji. Glede na nadaljnje komentarje, ki so jih podali respondenti, bi 
bilo treba dogodke izvajati in promovirati tudi v drugih regijah. 

 
Odnos do oblačil na splošno in odnos do rabljenih oblačil 
 

Večina respondentov je naklonjena menjavi oblačil, bodisi oblačila menjajo na organiziranih 
dogodkih bodisi jih menjajo med prijatelji in/ali sorodniki, oblačila krožijo tudi tako, da jih 
podarijo humanitarnim organizacijam. Glede na pozitiven odnos bi bilo smiselno postaviti več 
zabojnikov po Sloveniji in organizirati več dogodkov, respondenti izpostavijo, da se 
organizirane izmenjave oblačil v njihovem kraju ne izvajajo, zato ne morejo izmenjavati oblačil v 
tolikšni meri, kot bi želeli.  
 
Večina respondentov nosi tako rabljena kot tudi nova oblačila. V veliki meri se strinjajo s tem, da 
je med rabljenimi oblačili možno najti še kaj uporabnega oziroma da se da večino rabljenih 
oblačil ponovno uporabiti. Nekaj respondentov je takih, ki nosijo le nova kupljena oblačila, kot 
najbolj pogost razlog pa navajajo, da se jim to zdi preveč osebno.  
 
Visoko se respondenti strinjajo z navedenimi trditvami o odnosu do predelave oblačil in tekstila, 
npr., da predelava oblačil in tekstila ustvarja priložnost za tiste, ki nimajo sredstev, da ceneje ali 
brezplačno dobijo oblačila, v nekoliko manjši meri pa s trditvijo, da predelava oblačil in tekstila 
zmanjšuje potrošniško miselnost, da je vse, kar je dobro, nujno novo. V okviru projekta bi bilo 
treba še bolj osveščati in na ta način zmanjševati predsodke do nošenja rabljenih oblačil. 
 

Projektne aktivnosti: odnos do dogodkov 
 

Večina respondentov je že slišala oziroma pozna projekt Tekstilnica. Respondente, ki se 
udeležujejo dogodkov projekta Tekstilnica, smo podrobneje povprašali o dogodku redne 
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mesečne izmenjave oblačil, ki je kontinuiran dogodek projekta Tekstilnica. Z vsemi navedenimi 
trditvami so se respondenti strinjali oziroma so jim ustrezale v veliki meri, najbolj jim ustreza 
način obveščanja po elektronski pošti in objava dogodkov na Facebooku, pri tem jim ustreza 
pravočasnost obveščanja, ustreza jim tudi termin izvajanja dogodka, prav tako čas trajanja, 
pogostost in lokacija. Skoraj polovica respondentov odobrava nov sistem vrednotenja oblačil, zdi 
se jim boljši kot prej.  
 
Respondenti kot pozitivne lastnosti dogodka redne mesečne izmenjave oblačil poudarjajo 
predvsem druženje in spoznavanje somišljenikov, ponovno uporabo oblačil, osveščanje, 
pridobitev novih oblačil, dobro vzdušje na dogodku, kot negativno pa smatrajo predvsem 
neolikanost obiskovalcev, gnečo, da se najdejo tudi stara, umazana in strgana oblačila ter moti 
jih selekcija oblačil, da ne gredo vsa oblačila v 'obtok' na dogodku. Na podlagi pridobljenih 
odgovorov predlagamo, da bi bila v prihodnje večja pozornost namenjena selekciji oblačil. 
 
Pri vstopnini na dogodek so mnenja respondentov deljena, vendar je večina takih, ki vstopnino 
pozdravljajo, je pa kar nekaj takih, ki menijo, da je vstopnina v nasprotju z logiko dogodka in, da 
se dogodka z vstopnino ne bi udeležili, zaradi česar menimo, da bi bilo treba osveščati in 
pojasniti, zakaj je vstopnina uvedena. 
 

Pričakovanja in predlogi za naprej 
 

Respondenti so v svojih predlogih navedli, da si želijo pogostejših izmenjav, želijo si tematsko 
obarvane izmenjave. Želijo si tudi, da drugi obiskovalci prinesejo kvalitetna oblačila, da je treba 
strgana in umazana oblačila izločiti, želijo, da bi lahko menjali več kot 10 kosov oblačil naenkrat, 
ter da je potrebno več promocije projekta. Treba bi bilo obiskovalce bolj opozarjati na to, da 
prinesejo kvalitetna in ohranjena oblačila in občasno organizirati tematske izmenjave.  
 
Večina respondentov se bo dogodkov projekta Tekstilnica udeleževala tudi v prihodnje, zelo 
verjetno pa bodo o dogodkih in projektu poročali svojim prijateljem in sorodnikom. 
 
Za izboljšanje dogodkov projekta Tekstilnica bi bilo smiselno kontinuirano letno spremljanje 
mnenj obiskovalcev in na podlagi tega pripraviti smernice za prihodnje delo in razvoj projekta. 
Poleg tega bi bilo smiselno iz analiz pripraviti krajše članke oziroma povzetke le-teh, ki bi jih 
objavili v elektronskih medijih in s tem obveščali ter tudi poskrbeli za večjo promocijo 
dogodkov projekta Tekstilnica.  
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PRILOGA 
 
Priloga 1: Vprašalnik 

 
Q1 - Zanima nas, kakšen je vaš odnos do oblačil, ki jih ne uporabljate več. 
 
Q2 - Kaj ponavadi naredite z oblačili, ki jih ne nosite več? Prosimo, označite, kaj velja za vas pri vsakem odgovoru.  
 
 Sploh ne velja Ne velja Niti - niti Velja Popolnoma 

velja 
Ne morem 
odgovoriti 

Dam jih prijateljem ali 
sorodnikom.       

Prodam jih.       
Nesem jih na Rdeči križ, 
Karitas, Humano, 
Tekstilnico ipd. 

      

Stojijo v omari v 
nedogled.       

Večino odvržem v 
smeti.       

Drugo (vpišite kaj):       
 
 
Q29 - Koliko časa povprečno imate v uporabi kos vsakodnevnega oblačila (npr. majico, hlače)? Prosimo, označite 
en odgovor.  
 

 nekaj tednov  
 nekaj mesecev  
 približno eno leto  
 več let  
 drugo (vpišite kaj): 

 
Q30 - Kdaj po vašem mnenju postane oblačilo neuporabno? Prosimo, označite, kaj velja za vas pri vsakem 
odgovoru. 
 
 Sploh ne velja Ne velja Niti - niti Velja Popolnoma 

velja 
Ne morem 
odgovoriti 

Ko mi ni več všeč oz. se 
v njem ne počutim več 
udobno. 

      

Ko se barve malo 
sperejo ali pa nastane 
kje kakšna luknjica. 

      

Ko je oblačilo že precej 
raztegnjeno, sprano in 
natrgano. 

      

Večkrat se mi zgodi, da 
kakega oblačila sploh 
nikoli ne uporabim. 

      

Drugo (vpišite kaj):       
 
Q31 - Kakšno je vaše mnenje o rabljenih oblačilih na splošno? Prosimo, označite, v kolikšni meri se strinjate z 
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odgovori.  
 
 Sploh se ne 

strinjam 
Ne strinjam se Se niti ne 

strinjam niti 
strinjam 

Strinjam se Popolnoma se 
strinjam 

Ne morem 
odgovoriti 

Kar je rabljeno, je za na 
odpad.       

Mogoče je najti še kaj 
uporabnega.       

Večina se da ponovno 
uporabiti, ponositi.       

Drugo (vpišite kaj):       
 
 
Q32 - Ali nosite že uporabljena oblačila? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Seveda, nosim samo rabljena oblačila.  
 Da, nosim tako rabljena kot tudi nova oblačila.  
 Nosim in ponovno uporabim oblačila samo od svojih znancev.  
 Pogojno, če mi je res všeč in ni vidne ponošenosti.  
 Nikoli - kupujem in nosim samo nova oblačila.  
 Drugo (vpišite kaj): 

 
IF (1) Q32 = [5] 
Q33 - Zakaj ne uporabljate oz. ne nosite rabljenih oblačil? Prosimo, označite vaše odgovore.  
 

 Imam dovolj denarja, da si kupim nova oblačila.  
 To se mi zdi preveč osebno.  
 To se mi zdi izpod časti (npr."A izgledam tako, da bi nosil rabljene cunje?!")  
 Problematična se mi zdi higiena oz. čistost oblačil.  
 Hočem biti edinstven v oblačenju in ne maram kopiranja.  
 Drugo (vpišite kaj): 

 
IF (2) Q32 = [1, 3, 4, 6, 2] 
Q34 - Zakaj mislite, da so nekateri ljudje proti uporabi in proti nošenju že rabljenih oblačil? Prosimo, označite 
vaše odgovore.  
 

 Imajo dovolj denarja, da si kupijo nova oblačila.  
 To se jim zdi preveč osebno.  
 To se jim zdi izpod časti (npr:"A izgledam tako, da bi nosil rabljene cunje?!")  
 Problematična se jim zdi higiena oz. čistost oblačil.  
 Hočejo biti edinstveni v oblačenju in ne marajo kopiranja.  
 Drugo (vpišite kaj): 

 
Q35 - V čem vidite smisel ponovne uporabe oblačil in tekstila (na načine, kot so izmenjava oblek, second-hand 
trgovina, prodaja, predelava ipd.)? Menim, da predelava oblačil in tekstila... Prosimo, označite, v kolikšni meri se 
strinjate z odgovori. 
 
 Sploh se ne 

strinjam 
Ne strinjam se Se niti ne 

strinjam niti 
strinjam 

Strinjam se Popolnoma se 
strinjam 

Ne morem 
odgovoriti 

... zmanjšuje 
potrošniško miselnost,       
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 Sploh se ne 
strinjam 

Ne strinjam se Se niti ne 
strinjam niti 
strinjam 

Strinjam se Popolnoma se 
strinjam 

Ne morem 
odgovoriti 

da je vse, kar je dobro, 
nujno novo. 
... preprečuje nastajanje 
odpadkov.       

... podaljšuje življenjski 
krog oblačil.       

... zmanjšuje porabo 
naravnih virov.       

... ustvarja priložnost za 
tiste, ki nimajo 
sredstev, da ceneje ali 
brezplačno dobijo 
obleko. 

      

Drugo (vpišite kaj):       
 
 
Q36 - V nadaljevanju nas zanima vaš odnos do dogodkov, ki jih organizira Tekstilnica. 
 
Q37 - Ali poznate projekt Tekstilnica in njene dogodke (npr. izmenjava oblačil, zbiranje tekstila, kreativne 
delavnice)? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Dobro poznam, dogodkov se udeležujem.  
 Srednje poznam, dogodkov se včasih udeležim.  
 Sem že slišal/-a za to, vendar se še nikoli nisem udeležil/-a nobenega dogodka.  
 Nikoli še nisem slišal/-a za to.  
 Drugo (vpišite kaj):  

 
IF (3) Q37 = [4, 5, 3] 
Q38 - O projektu Tekstilnica Podari svoji obleki novo življenje! 
Tekstilnica poskrbi, da je rabljen tekstil ponovno uporabljen. Lepa in še uporabna oblačila najdejo novega lastnika, 
druga pa spretne roke šivilj spremenijo v povsem nov, uporaben predmet. Projekt odpira nova delovna mesta za 
težje zaposljive ljudi in išče nove možnosti ponovne uporabe tekstila. Projekt Tekstilnica je zaživel v začetku leta 
2013, in sicer pod taktirko dveh partnerjev: Zadruge Dobrote in Društva Ekologi brez meja, ki iščejo nove možnosti 
za zaposlovanje ljudi, odpirajo nova, zelena delovna mesta, zmanjšujejo pritiske na okolje, rešujejo problematiko 
tekstila in ozaveščajo ljudi o zmanjševanju tega odpadka.  
Statistike namreč kažejo, da se rabljen tekstil prepogosto znajde na odlagališčih odpadkov. Na leto v Sloveniji 
zavržemo kar 70 ton še uporabnega tekstila; to je toliko, kolikor tehta 350.000 majic. Za pridelavo ene same T-shirt 
majice pa se porabi 2.700 litrov vode, 2 g pesticidov in težkih kovin, 8 kWh energije; na poljih bombaža in v tekstilni 
industriji pa prisilno dela na milijone otrok. Na drugi strani je stopnja brezposelnosti visoka, kot družba pa še nismo 
prepoznali novih možnosti zaposlovanja, ki se odpirajo na področju ponovne uporabe stvari in materialov. V okviru 
projekta se vzpostavlja sistem rednega zbiranja tekstila in izvajajo različni dogodki kot npr. izmenjave oblačil, 
zbiralne akcije tekstila, ustvarjalne delavnice itd. Projekt Tekstilnica delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
IF (3) Q37 = [4, 5, 3] 
Q39 - Boste dogodke projekta Tekstilnica obiskali kdaj v prihodnje? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Da, zagotovo.  
 Mogoče.  
 Ne, ne bom se jih udeleževal.  
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 Drugo (vpišite, kaj): 
 
IF (4) Q37 = [1, 2] 
Q40 - Navedli ste, da ste se že udeležili dogodkov, ki jih izvaja Tekstilnica. Katerih dogodkov pa ste se že udeležili 
do sedaj? Prosimo, označite vaše odgovore.  
 

 Redna mesečna izmenjava oblačil  
 Izmenjava otroških oblačil  
 Zbiranje tekstila po različnih krajih Slovenije  
 Kreativna delavnica  
 Drugo (vpišite, kaj): 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q41 - Navedli ste, da poznate projekt Tekstilnica in da ste se že udeležili dogodkov. Kakšne pa se vam zdijo 
naslednje lastnosti redne mesečne izmenjave oblačil? Prosimo, označite, kako vam ustreza vsaka navedena 
lastnost. 
 
 Sploh mi ne 

ustreza 
Ne ustreza mi Niti - niti Mi ustreza Popolnoma 

mi ustreza 
Ne morem 
odgovoriti 

Način obveščanja - po 
elektronski pošti in prek 
Facebooka 

      

Pravočasnost 
obveščanja o dogodkih       

Lokacija - Waldorfska 
šola       

Termin - vsaka zadnja 
sreda v mesecu       

Čas trajanja - od 17h do 
19h       

Pogostost - enkrat na 
mesec       

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q42 - Kakšen se vam zdi nov način vrednotenja prinešenih oblačil, ki smo ga uvedli novembra 2013 - prinesete do 
10 kosov lepih oblačil, ti se vrednotijo po točkah, katere nato zamenjate za novo nabrana oblačila? Prosimo, 
označite en odgovor.  
 

 Boljši kot prej  
 Ne opazim bistvene razlike  
 Slabši kot prej  
 Ne morem odgovoriti, ker se dogodkov pred novim načinom vrednotenja nisem udeleževal/-a  
 Drugo (vpišite, kaj): 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q43 - Kaj se vam zdi pri dogodku izmenjave oblačil posebej pozitivno? Prosimo, vpišite vaš odgovor.  
 

 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
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Q44 - Kaj se vam zdi pri dogodku izmenjave oblačil negativno oziroma kaj vas moti? Prosimo, vpišite vaš odgovor. 
 

 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q45 - Na Tekstilnici smo se odločili, da bomo z letom 2014 za dogodke izmenjave oblačil (zaradi več razlogov) 
pričeli zaračunavati vstopnino. Zanima nas, koliko bi bili pripravljeni odšteti zanjo? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Nad 5 €  
 Od 3 do 5 €  
 Manj kot 3 €  
 Dogodkov z vstopnino se ne bi udeležil  
 Drugo (vpišite, kaj): 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q46 - Kaj predlagate za izboljšanje dogodkov izmenjave oblačil v prihodnje? Prosimo, vpišite vaš odgovor. 
 

 

 
IF (5) Q40 = [Q40a, Q40b] 
Q47 - Boste dogodke projekta Tekstilnica obiskovali tudi v prihodnje? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Da, zagotovo.  
 Mogoče.  
 Ne, ne bom se jih udeleževal. 

 
Q48 - Kako verjetno menite, da boste o projektu Tekstilnica poročali svojim prijateljem in znancem? Prosimo, 
označite en odgovor.  
 

 Zelo verjetno  
 Verjetno  
 Malo verjetno  
 Ni verjetno 

 
Q49 - Ali obiskujete katere druge izmenjave oblačil? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 Da  
 Ne 

 
IF (6) Q49 = [1] 
Q50 - Prosimo, navedite, katere izmenjave obiskujete: 

 

 
Q51 - Ali bi želeli še kaj dodati, kar v anketi ni bilo navedeno, pa se vam zdi pomembno omeniti? Prosimo, vpišite 
vaš odgovor. 
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Q52 - Za konec vas prosimo, da odgovorite na nekaj demografskih vprašanj, saj so pomembna za analizo in razvoj 
dogodkov v prihodnje. 
 
XSPOL - Spol: 
 

 Moški  
 Ženski 

 
Q53 - Starost: 
 

 let 

 
XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 šolam se  
 sem zaposlen/zaposlena  
 sem upokojen/upokojena  
 sem brezposeln/brezposelna 

 
XIZ5a7 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? Prosimo, označite en odgovor.  
 

 osnovna šola ali manj  
 srednja šola  
 višja šola ali visoka šola ali prva bolonjska stopnja (bolonjska diploma)  
 univerzitetna izobrazba ali druga bolonjska stopnja (bolonjski magisterij)  
 znanstveni magisterij ali doktorat 

 
XLOKACREGs - V kateri regiji prebivate? Prosimo, označite en odgovor.  
Statistične regije Slovenije 
 

 Gorenjska regija  
 Goriška regija  
 Jugovzhodna Slovenija  
 Koroška regija  
 Notranjsko - kraška regija  
 Obalno - kraška regija  
 Osrednjeslovenska regija  
 Podravska regija  
 Pomurska regija  
 Savinjska regija  
 Spodnjeposavska regija  
 Zasavska regija 


