
S ponosom in navdušenjem vam sporoča-
mo, da je (Z)mešani festival presegel 90 
% stopnjo ločeno zbranih odpadkov in je 
tako postal prva slovenska zero waste 
prireditev!

Kako nam je to uspelo? V sodelovanju 
z Ekologi brez meja, nacionalno zero 
waste organizacijo za Slovenijo, smo 
uvedli številne ukrepe za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in njihovo ločeno 
zbiranje. Ob svetovnem dnevu Zemlje in 
rojstnem dnevu Jazz kluba Satchmo smo 
podpisali zavezo, s katero smo stopili na 
zero waste pot in prejeli naziv Prireditev 
z manj odpadki. Ker nam je uspelo ločeno 
zbrati kar 95 % vseh odpadkov se kot prvi 
v Sloveniji lahko pohvalimo z nazivom zero 
waste prireditev.

Odpadke smo ob pomoči Komunalnega 
podjetja Snaga Maribor vsak dan tehtali 
ločeno glede na vrsto odpadkov. Vseh 6 dni 
skupaj smo zbrali 130,4 kg odpadkov, od 
tega le 5,7 kg mešanih odpadkov. Največ 
odpadkov smo proizvedli v soboto, vse 
skupaj pa se je nabralo največ steklenih 
odpadkov.

Količino odpadkov smo uspeli spraviti na 

(Z)mešani spešl edišn

minimum z uporabo izdelkov za večkratno uporabo (sladkor-
nice, pralni plastični kozarci), povratno embalažo, recikliranimi 
plakati ter uporabo QR kod in NFC nalepk namesto tiskovin. 
Prav tako na (Z)mešanem festivalu ni bilo plastičnih slamic! 
Preprečevanje nastajanja odpadkov pa smo promovirali z 
vključevanjem ponovne uporabe in popravil v nedeljski program, 
kjer smo izvedli tudi prvo slovensko izmenjavo glasbil in glas-
bene opreme. Na izmenjavi sicer ni bilo veliko opreme, je pa zato 
čisto vsa našla novega lastnika.

Martin Počkar, vodja festivala, ob tem uspehu dodaja: “Iskreno 
si želim, da bi nam sledilo čim več drugih organizatorjev, saj je 
to najbrž najboljši način, da kultura ne bo le fajn, ampak bo tudi 
kulturna do okolja.”
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Postali smo 1. slovenska zero waste 
prireditev

Najbolj (z)mešanih 6 dni v letu je za nami! Hvala vsem 
vam, ki ste obiskali naši 28 raznolikih in zanimivih 
prireditev. Hvala Jazz klubu Satchmo, ki je glavni 
sokrivec, da se nam je (z)mešalo in to s čim manj od-
padki! Hvala vsem našim gostom za odlične nastope. 
Hvala Navidu, Kristjanu in Markotu, da spomini na to 
nepozabno izkušnjo ne bodo nikoli zbledeli. Hvala tudi 
Andiju, Ivanu in Simonu, da se nas je dobro slišalo. 
Tako zunaj, kot v klubu, v večjih in manjših zasedbah. 
En velik hvala seveda tudi našim podpornikom:

• podjetju Paloma, ki je zaupalo v nas še preden 
smo se uspeli dokazat in nam omogočilo, da smo 
pokrili vsaj del strošov nastopajočih,

• Lutkovnemu gledališču Maribor, da so nam odsto-
pili svoje odrske deske, 

• Timoteju iz podjetja Biotherm prireditve, da nismo 
ostali v temi,

Cez plot
• Gostilnici & piceriji Pobreški hram, ki je napolnila 

lačna usta naših nastopajočih,
• podjetju Rogač, ki je poskrbelo, da so čisto vsi 

videli in vedeli za naš festival, saj smo imeli 
najbolj kul transparente,

• podjetju Hartman, ki je omogočilo izvedbo Kitar-
ske ambulante in nas založilo s strunami.

Zahvaljujemo se tudi Zdenki, ki je znala v pravem 
trenutku povleči prave vrvi in Ekologom brez meja, ki 
so nam predali ves svoj odpadkovni know how. 

Vabljeni na naše spletne kanale, kjer bomo še kar ne-
kaj časa obujali spomine na te krasne dni. Že kmalu 
pa bomo ponovno pljunili v roke in pričeli kuhati (Z)
mešani festival #2. 



“Meni je bil petkov večer super, saj so bili vsi nastopa-
joči odlični. Zelo pomembno se mi zdi, da mladi pojejo 
tudi slovenke pesmi in ne samo angleških.” 
-Julija, obiskovalka

“Izkušnja, ki sem jo dobil mi veliko pomeni. KUD coda 
dela ravno to: mladim daje priložnost, da se bližajo 
svojim sanjam. Koncert je bil odličen! KUD Coda se je 
res zelo potrudila in fenomenalno izpeljala festival.” 
-Blaž, nastopajoč

“Bil je izjemen koncert z intimnim vzdušjem in odločni-
mi glasbeniki, zato upam, da sem bom še kdaj lahko 
udeležila (Z)mešanega festivala.” -Dolores, obiskovalka 

“Zdi se mi super, da imamo v Mariboru take prireditve! 
(Z)mešani festival se mi zdi odličen, ker se lahko mladi 
(in stari) na tak način pokažejo pred pravim občin-
stvom.” -Anja, nastopajoča

“Super zasnovan, prijeten za otroke, super je, da je 
združeno v festival, ker so drugače vsebine razpršene 
čez cel junij.“ -Mama nastopajočih

“Bilo je super, s tem da sem imela malo treme, ampak 
na koncu je vse dobro izpadlo.” 
-Zoja, nastopajoča, 10 let

“Super ste! Prav lepo vas je poslušati in spremljati ob 
vsej tej raznovrstni glasbi. Kapo dol za organizacijo in 
potiskanje naprej takšnih projektov, saj je dandanes 
premalo odklopov iz vsakodnevnega vrveža. Združitev 
več generacij nam daje občutek, da ljudje še vedno
znamo stopiti skupaj in v vašem primeru peti kot eno. 
Kar tako naprej. Želim vam obilo uspehov in kot vemo, 
kdor poje zlo ne misli!” -obiskovalka, 30 let

“(Z)mešani festival je lep začetek poletja, kot kak 

napovednik Lenta, poleg tega pa dobra sprostitev 
med dnevi mature. Veseli me, da je glasbo združil še 
s stand up-om, slam poezijo, pub kvizom idr. in s tem 
predstavil zelo široko kulturno sceno; zares mu je 
uspelo zmešati vse, razen smeti, ki so se zelo pridno 
ločevale! Pohvala tudi za to. Ta festival je dokaz, da se
v Mariboru dogaja, da glasba pri nas ne izumira in 
da se lahko s sodelovanjem pravih ljudi doseže vse. 
Upam, da se naslednje leto ponovi, da bomo spet 
lahko govorili: »Gremo danes na zmešanega?«” 
-obiskovalka, 19 let

“Meni je bil festival res všeč, res sem užival in to pov-
ezovanje mladih se mi zdi res super, zaradi tega, ker 
potrebujemo mlade glasbenike in prihodnost polno z 
njimi. To, da ste imeli festival na prostem v Mariboru 
pa oder postavljen zunaj je bila odlična ideja, saj se 
tako ljudje res družijo in pridejo poslušat. Zaznamo 

Kake legende!
Izjave navdušenih obiskovalcev (Z)mešanega festivala
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druženja vseh generacij, z glasbo in glasbenimi pro-
jekti pa se tudi naučijo česa novega. Pomembno je tudi 
to, da lahko tudi mimoidoči slišijo prijetno glasbo in se 
ob tem sprostijo. Nastopanje mladih v vaši ekipi oz.
skupini KUD Coda je res res super, ker je to luč za raz-
voj glasbe mladih nadarjenih glasbenikov in pesnikov. 
Odlična ideja je tudi to, da nastopate zunaj, kjer vas 
ljudje lahko zaznajo. Vzdušje je bilo sproščeno in ni 
bilo videti kakršnegajoli pritiska na vas nastopajoče,
kar je najbolj pomembno. Projekt je res odlična ideja 
za povezovanje ljudi. Razveseljujete jih.” 
-obiskovalec, 19 let

“Vzdušje je res zelo vredu, vidi se, da ljudje res 
uživajo, prav tako se mimoidoči kar naprej ustavljajo, 
prisluhnejo glasbi in po mojem mnenju je vse skupaj 
zelo lepo povezano. Glasba je res super, primerna za 
vse starosti in zelo rada gledam, ko so ljudje tako 
sproščeni in kvalitetno izkoriščajo svoj prosti čas.” 
-obiskovalka, 17 let

“Z/mešan festival prebudi mesto. Je nekakšna 
predpriprava na festival Lent. Ljudje se sprostijo in 
pozabijo na vse.” -obiskovalka, 30 let

“Sem starš enega izmed otrok, ki obiskuje KUD Codo 
in moram priznat, da sem zelo srečen, ko vidim kako 
je moj otrok vesel, ker je tukaj in kako uživa. Glasba 
ga osrečuje in veseli me, da lahko s tem osrečuje tudi 

druge.” -oče nastopajočega, 40 let
“Bravo vsem, ki so se skupaj zbrali in redno dobivali, 
da so lahko dobili tako kvalitetno zamisel. Vidi se, 
da ste se za to maksimalno potrudili. To vzdušje in 
raznolika glasba ... prekrasno je.” 
-obiskovalka, 25 let

“Živahno in pestro z veliko raznolike glasbe. Za 
vsakogar se nekaj najde. Samo tako naprej.
Mi vas podpiramo.” -obiskovalec, 33 let

“Navdušila me je ideja, da se v sklopu Zmešanega 
festivala organizira pub kviz. Slišala sem
veliko o takem kvizu in že dolgo sem se ga želela 
udeležiti, pa ni bilo prave družbe in časa.
V sredo pa se je vse poklopilo - družba, čas, pa še 
organizator, saj so Codini dogodki vedno
vredni obiska. V družbi nas je bilo 6, prisedla je še 
sedma… a žal nam ni šlo najbolje, saj
noben od nas ni bogve koliko glasbeno podkovan, 
vprašanja pa so bila… težka. A smo se
vsakega pravilnega odgovora veselili kot majhni 
otroci. Na koncu smo bili peti od sedmih.
Imenitno smo se imeli in z veseljem pridemo še 
kdaj. Na koncu pa vprašanje od nas za vse vas: naša 
skupina se je imenovala Habuhi. Ali veste,
kaj to v štajerskem narečju pomeni?“ 
-obiskovalka, 40 let


