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UVOD 

Trajnostni razvoj v delovanju javnih podjetij prisoten, pa če se 
tega zavedamo ali ne. 
  
Centri ponovne uporabe, se premalokrat vključujejo v 
dejavnosti javnih podjetjih saj z podaljševanjem življenjske 
dobe rabljenih predmetov preprečujejo, da bi ti postali 
odpadki.  
  
Vključitev DEPO-ja v podjetje ne sme predstavljati prevelikega 
stroška temveč mora obogatiti njegovo ponudbo.   



 IDEJA 

O centru za ponovno uporabo smo na KPV začeli razmišljati že 
okrog leta 2000.  
 
Od takrat smo spremljali dogajanja povezana z delovanjem 
CPU-jev v tujini in doma.  
 
Zelo pomembno se nam je zdelo, da se CPU  vključi v okvir 
podjetja saj se tako zmanjšajo stroški in obenem izkoristi 
sinergijske učinke obeh dejavnosti.  



MALO DRUGAČE  

Želimo, da centrom ponovne uporabe odstranimo negativni 
predznak, ki je velikokrat prisoten med ljudmi.   
 
Zaposlovanje mladih talentiranih brezposelnih in tako večjo 
možnost za razvoj in večjo dodano vrednost se nam zdi prav 
pot. Obstoječi način se nam je zdel preživet.   
 
Javna dela so nam pomagala, da projekta že na začetku ne 
obremenimo z rdečimi številkami.  



PRETEŽNA FINANČNA SAMOSTOJNOST  

Za uresničitev cilja, da zberemo pretežen del sredstev za plače 
zaposlenih v DEPOju smo se osredotočili na dejavnosti, ki 
prinašajo večjo dodano vrednost. 

• Ozaveščanje otrok in mladine 
• Preoblikovanje predmetov (re – design) 
• Razstavljanje predmetov zbranih z kosovnim odvozom 
• Samooskrba 
• Popravilo in obnova pohištva 
• Servisiranje dela za posamezne organizacijske enote v 

podjetju 



SNOVANJE DEPOja 

Za začetek dela je bilo potrebno zagotoviti: 

• Obveščanje javnosti o tem kaj DEPO je in kaj je njegov 
namen 

• Mesto kjer se bodo zbirali stari še uporabni predmeti 
• Skladiščne prostore 
• Dva prostora za pripravo predmetov pred prodajo 
• Prostor za prodajo 
• Dva  zaposlena, ki naj bi pomagala pri prvih korakih 

DEPOja 



AKTIVNOSTI ZA ZAGOTOVITEV  
OSNOVNIH POGOJEV 

Poskrbeli smo za to, da so občani na Vrhniki in tudi širše 
izvedeli kaj DEPO je in namen njegovega delovanja. Istočasno 
smo na tržnici začeli prodajati predmete.  
  
Za zbiranje predmetov smo določili zbirni center. Obnovili smo 
še dve stari mizi in ju opremili z napisoma »PODARIM 
DEPOJU«.  
  
V pomožnem objektu kjer se izvajajo predavanja  
za mladino smo zasilno uredili dva prostora  
za pripravo predmetov za prodajo ter  
uredili mini skladišče.  



ZAČETKU SLEDI RAZVOJ 

Po odpravi začetnih težav načrtujemo:  

• Odprtje trgovine v centru mesta, obnovo pomožnega 
objekta 

• Vključevanje novih dejavnosti, povezovanje z umetniki 
raznimi izobraževalnimi ustanovami 

• Dokončanje projektne dokumentacije za nov objekt 
DEPOja 

• Sodelovanje z ZW Europe in pletenje mreže DEPOjev v 
Sloveniji in širše. 



ZA KONEC 

DEPO se razlikuje od klasičnih CPUjev in lahko glede na odzive 
in rezultate nakaže novo smer in povezavo z javnimi podjetji 
 
Poleg ozaveščanja, novih delovnih mest in spodbujanja 
trajnostnega načina razmišljanja lahko pomembno vpliva na 
spremembo miselnih vzorcev ljudi. 
 
Javna podjetja so idealna za aktivnosti, ki jih izvaja DEPO. 
Razmislite ali se sklada z vašim konceptom razvoja in če se, 
nas pokličite. Z veseljem se bomo pogovorili z vami. 


