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GRADIVO ZA MEDIJE 

 

Kabine Šerinjon - prva slovenska e-knjižnica modnih in 

vintidž oblačil 

Naš vsakdan je prežet s hitro modo,  ki spodbuja vsakodnevno trošenje in čim hitrejšo 

zamenjavo »starih« kosov z novimi. Za polno vrečko oblačil plačamo manj kot za 

tedensko špecerijo, pri tem pa ne razmišljamo, da pravo ceno poravnajo izkoriščani 

delavci in uničeno okolje.  

Proizvodnja tako imenovane hitre mode negativno učinkuje na okolje – najprej pri 

pridelovanju bombaža, potem z uporabo nevarnih (v EU prepovedanih) kemikalij, s 

katerimi v azijskih potilnicah obdelujejo tekstil, na koncu pa z odpadki, ko oblačila po 

kratkem času zavržemo. Takšna oblačila slabo vplivajo na zdravje delavcev in nas, ki 

oblačila nosimo, saj vsebujejo visoke vrednosti pesticidov, težkih kovin, nevarnih 

barvil in drugih škodljivih dodatkov. S tem slabijo hormonsko ravnovesje in imunski 

sistem ter lahko povzročajo nekatere bolezni.  

Za proizvodnjo oblačil se skriva tudi ogromno suženjskega in otroškega dela, od 

pridelave bombaža do dela v predilnicah in šivalnicah, potrošniki pa začarani krog 

revščine ter nehumanega izkoriščanja podpiramo z nakupi tovrstnih izdelkov.  

 

E-knjižnica oblačil Kabiné Šerinjon 

Odgovor na hitro modo in nekritično potrošništvo je Kabiné Šerinjon: brezplačna e-

knjižnica oblačil in modnih dodatkov slovenskih modnih oblikovalcev, 

pravičnotrgovinskih oblačil ter vintidž oblek iz Centra ponovne uporabe.  

Projekt Kabiné Šerinjon, ki spodbuja kritično razmišljanje, preizprašuje samoumevnost 

posedovanja vedno novega in ki temelji na sodelovalni potrošnji (collaborative 

consumption) oziroma souporabi, je plod sodelovanja treh ljubljanskih fakultet – 

Zdravstvene, Naravoslovnotehniške in Fakultete za računalništvo – ter Snage 

Ljubljana. 

Visokokakovostni kosi krožijo med različnimi uporabniki, ki jih nosijo in zanje 

skrbijo, ne morejo pa si jih lastiti. Imeti tako nima več prednosti pred uporabljati, saj 

trajnostne in etično narejene kose iz zbirke Kabiné Šerinjon dva tedna nosi, kdor želi, 

potem pa jih preda naprej. Uporaba oblikovalskih, pravičnotrgovinskih in vintidž 

kosov je brezplačna.  
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Namen projekta Kabiné Šerinjon je spodbuditi boljši odnos do dobrin in razkriti temno 

plat hitre mode, ki daleč od naših oči posameznike in družbo nečloveško izkorišča. 

Zato je Kabiné Šerinjon nasprotje hitre, surove in množične proizvodnje ter potrošnje 

oblačil.  

Več o problematiki hitre mode in boljših izbirah lahko preberete na spletni strani 

www.kabine-sherinjon.si, kjer je na voljo tudi povezava do mobilne aplikacije, prek 

katere si lahko izposojate  oblačila in modne dodatke iz knjižnice Kabiné Šerinjon.  

Mobilna aplikacija bo aktivna v ponedeljek, 10 julija. 

Projekt je nastal v okviru projektov »Projektno delo z gospodarstvom v lokalnem in 

regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«, ki sta ga sofinancirali 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

___________________________________________________________________________ 

Za dodatne informacije je na voljo Nina Sankovič, Snaga,  d. o. o., in sicer na telefonski 

številki 01/ 477 96 27 ali e-naslovu nina.sankovic@snaga.si, več o e-knjižnici pa na 

www.kabine-sherinjon.si.  
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