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1 E6.2 Hekaton za mlade Hack4Climate:
odpadna hrana
V sklopu pod akcije E6.2 smo na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE izvedli prvi hekaton, ki je
tokrat v središče postavil zmanjšanje odpadne hrane v gospodinjstvih. Za prvi dan
dvodnevnega dogodka, ki je potekal na Ljubljanskem gradu, smo izbrali datum 16. oktober
2021, saj ta dan obeležujemo svetovni dan hrane. Dogodek je potekal pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

1.1 Izziv hekatona
Tema hekatona je bila odpadna hrana. Tekmovalci so imeli 24 ur časa, da si zamislijo rešitev,
ki bi lahko zmanjšala količino odpadne hrane v gospodinjstvih.
Tekmovalne skupine so lahko izbirale med tremi idejnimi področji:
•

analiza in pridobivanje podatkov: inovativne rešitve glede načina zbiranja in
analiziranja podatkov ter reševanje problema odpadkov v gospodinjstvu z namenom
zmanjšanja njihovih količin.

•

inovacija na področju lokalne skupnosti oziroma tehnološka inovacija: izvirne rešitve,
ki bodo za reševanje zmanjšanja količin odpadkov v gospodinjstvu uporabile moč
lokalne skupnosti in tako širše vplivale na problematiko.

•

komunikacija in ozaveščanje: inovativne rešitve, ki prispevajo k zmanjšanju količin
odpadne hrane v gospodinjstvu.

Vsi udeleženci so na spletni strani www.samo1planet.si že pred dogodkom lahko dostopali do
gradiva. Na podstrani dogodka smo objavili kar nekaj primerov dobrih praks in raziskav na
temo odpadne hrane.

1.2 Prijava na dogodek
Na dogodek so se lahko prijavili vsi, ki želijo narediti nekaj dobrega za planet, stari med 16 in
24 let. Prijavnico smo objavili na spletni strani www.samo1planet.si, in sicer na posebni
podstrani, naslovljeni Hekaton. Prijavili so se lahko kot skupina ali pa posamezno. Pri
posameznih prijavah smo skupine določili organizatorji in jih še pred dogodkom povezali z
namenom, da se spoznajo in pripravijo na dogodek.
Prijave smo začeli zbirati 9. septembra. Prvi rok za prijave je bil 26. september 2021, dan
pozneje smo ga podaljšali do 3. oktobra 2021.
Skupno število prijavljenih je bilo 37, od tega se jih je dogodka udeležilo 33 oziroma 9 skupin,
v vsaki skupini po 3 ali 4 člani.
Mlade smo k prijavam povabili prek različnih komunikacijskih možnosti.

1.3 Oglaševanje dogodka
Dogodek smo začeli oglaševati 9. septembra 2021. Uporabili smo različne medijske poti, od
družbenih omrežji, klasičnih medijev do neposredne komunikacije (interni novičniki,
elektronska sporočila).
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1.3.1 Družbena omrežja
Najavo hekatona Hack4Climate smo objavili na vseh družbenih omrežjih projekta LIFE IP
CARE4CLIMATE in na spletni strani ter ga podprli z oglaševanjem prek Facebooka in Googla.
Doseg oglaševanja je bil velik, veliko pa je bilo tudi klikov na oglase in na povezavo do spletne
strani.
Med dogodkom smo potek dogajanja objavljali v tako imenovanih zgodbah (story) v družabnih
omrežjih ter v objave vključevali tudi izjave udeležencev. V tednu po dogodku smo prek svojih
komunikacijskih poti delili fotografije in videoposnetek dogodka ter predstavili zmagovalne
skupine in njihove inovativne predloge.

1.3.1.1 Facebook
Najavo hekatona Hack4Climate smo objavili na Facebooku 9. septembra 2021. Objavo smo
še dodatno oglaševalsko podprli in z njo dosegli 62.966 ljudi. Z všečki, komentarji in delitvami
se je na objavo odzvalo 77 ljudi, 202 osebi pa sta kliknili na povezavo.

Slika 1 Najava hekatona na Facebooku

Poziv k prijavi na hekaton smo 24. septembra 2021 ponovili z objavo, v kateri smo poudarili
tudi glavno nagrado, 27. septembra pa smo prijave podaljšali do 3. oktobra 2021.
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Slika 2 Poziv k prijavi na hekaton na Facebooku
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1.3.1.2 Instagram
Hekaton Hack4Climate smo istočasno kot na Facebooku 9. septembra 2021 objavili tudi na
Instagramu in objavo ponovili 24. septembra ter 27. septembra podaljšali prijave do 3. oktobra
2021. Skupno smo učinkovito dosegli 987 oseb in dobili 62 všečkov.

Slika 3 Poziv k prijavi na hekaton na Instagramu

1.3.1.3 Oglaševanje na Googlu
Za Googlovo oglaševalsko kampanjo hekatona smo pripravili različne grafične poudarke
(statične in odzivne). Kampanja je trajala od 15. septembra do 3. oktobra 2021. V tem času se
je oglas prikazal milijonkrat, nanj pa je kliknilo 5.920 oseb.

Slika 4 Število prikazov oglasov za hekaton na Googlu
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1.3.1.4 Twitter in Linkedin
Na Twitterju in Linkedinu smo o hekatonu objavili po dve objavi in z njima skupno dosegli
440 prikazov. Doseg je bil manjši, saj objav na teh dveh družbenih omrežjih nismo dodatno
razširjali med uporabnike teh omrežij.

Slika 5 Objave o hekatonu na Twitterju
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1.3.1.5 Linkedin

Slika 6 Objave o hekatonu na Linkedinu
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V tednu po hekatonu smo na Facebooku, Instagramu in Linkedinu v dveh ločenih objavah delili
še videoposnetek dogodka in zmagovalne skupine.

Slika 7 Objave videoposnetka zmagovalne ekipe
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1.3.2 Spletna stran samo1planet.si
Na spletni strani www.samo1planet.si smo naredili podstran Hekaton, kjer so lahko
zainteresirani dobili vse informacije o prijavi, pogojih sodelovanja, urniku in mentorjih. Dodali
smo tudi gradiva za prijavljene in navedli naše zaveznike.
Spletna stran Hekaton, kamor smo z oglaševanjem vodili uporabnike, je imela med 9.
septembrom 2021, ko je bil Hekaton objavljen, in 17. oktobrom 2021, ko je bil dogodek končan,
6.822 ogledov. Največ obiskovalcev spletne strani je prišlo, ko se je začelo Googlovo
oglaševanje.

Slika 8 Ogledi strani samo1planet.si
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1.3.2.1 Med dogodkom
Med hekatonom 16. In 17. oktobra 2021 smo na Facebooku in Instagramu objavljali tako
imenovane zgodbe dogajanja.

Slika 9 Objave med dogodkom na Instagramu
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Po zaključku hekatona v nedeljo smo na Instagramu objavili album fotografij s povzetkom
dogajanja in zahvalo zaveznikom. Objava je učinkovito dosegla 747 oseb, dobila 69 všečkov
in 7 komentarjev.

Slika 10 Objava po dogodku na Instagramu
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1.3.2.2 Po dogodku
Po dogodku v ponedeljek, 18. oktobra 2021, smo na spletni strani www.samo1planet.si objavili
članek o hekatonu in ga delili v objavi na Facebooku.

Slika 11 Objava po dogodku na Facebooku
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Na spletni strani www.samo1planet.si smo 27. oktobra 2021 objavili videoposnetek
predstavitve zmagovalne skupine.

Slika 12 Videoposnetek predstavitve zmagovalne ekipe na samo1planet.si
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1.3.3 Klasični mediji
PR-sporočilo, ki je bilo medijem poslano na dan odprtja prijav na dogodek (9. 9. 2021), je
objavilo 8 slovenskih spletnih portalov:
•
•
•
•
•
•
•
•

Siol.net,1
Studetn.si,2
Domzamlade.si,3
Dostop.si,4
Mlad.si,5
Mreza-mama.si,6
Lmit.org,7
Mcidrija.si.8

Za promocijo dogodka in povabilo na dogodek smo izkroristili medijski prostor, ki smo ga
zakupili v sklopu jesenske medijske kampanje. Sodelavka Maša Pavoković se je kot gostja
udeležila rezličnih oddaj, kjer je predstavila idejno zasnovo dogodka in mlade pozvala k prijavi:
•
•
•

PLANET TV, Oddaja Jutro na planetu in oddaja Vau,
LOKALNA RADIJSKA MREŽA,
SIOL.

Slika 13 Objava pred hekatonom na Siolu

Vsem 677 naročnikom smo 18. Septembra 2021 poslali novičnik, kamor smo vnesli sporočilo
o dogodku z vsemi informacijami ter spodbudo k prijavi na dogodek.

1

https://siol.net/novice/slovenija/prezivite-noc-na-gradu-in-pomagajte-k-zmanjsanju-odpadne-hrane-562609
https://www.student.si/izpostavljeno/novice-partnerjev/hack4climate-odpadna-hrana/
3
https://domzalezamlade.si/novica/hack4climate-odpadna-hrana/
4
https://www.dostop.si/prijavi-se-na-hack4climate-in-pomagaj-zmanjsati-kolicino-odpadne-hrane/
5
https://mlad.si/blog/hack4climate-odpadna-hrana/
6
https://www.mreza-mama.si/hack4climate-odpadna-hrana/
7
https://www.lmit.org/mladinske-organizacije/hack4climate-odpadna-hrana.html
8
https://www.mcidrija.si/novice/item/1365-priložnost-za-mlade.html
2
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Slika 14 Novičnik pred hekatonom
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1.3.4 Neposredna komunikacija
Mlade smo k prijavi nagovarjali tudi bolj ciljano, prek različnih mrež in organizacij. Sporočilo
smo poslali na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JA SLOVENIJA,
Ustvarjalnik,
Zavod 404,
Evropski parlament (mreža 70 šol),
točke EU Direct po Sloveniji,
Biotehniški izobraževalni center,
VGS Bled,
BIC LJUBLJANA,
Šolski center Šentjur,
VSGT Maribor,
Dostop.si,9
Mladi za podnebno pravičnost Pomurje,
Mladi za podnebno pravičnost Maribor,
Druga gimnazija Maribor,
Viška gimnazija Ljubljana ,
študentske klube (idrijski, ribniški …),
Climate of change Slovenija,
Eko šole (Gregor Cerar – KOORDINATOR),
Ve Gimnazije v Sloveniji,
Mreža MaMa,

Po hekatonu smo objavili novice na spletnih portalih Siol10 in Skit.11

Slika 15 Objava po hekatonu na Siolu

9

https://www.dostop.si/prijavi-se-na-hack4climate-in-pomagaj-zmanjsati-kolicino-odpadne-hrane/
https://siol.net/novice/slovenija/prezivite-noc-na-gradu-in-pomagajte-k-zmanjsanju-odpadne-hrane-562609
11
https://skit.rtvslo.si/skit/scena/ideje-za-zmanjsanje-kolicin-odpadne-hrane/597897
10
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Slika 16 Objava po hekatonu na Skitu

O hekatonu so prvi dan dogodka v sklopu novice o svetovnem dnevu hrane poročali na RTV
SLO.

Slika 17 Objava med hekatonom na RTV SLO

•
•

TV Dnevnik RTV Slovenija, 16. oktober 2021,
Planet TV, oddaja Vau, 23. oktober 2021.
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O dogodku smo poročali tudi v novičniku, ki smo ga na 724 naslovov poslali 27. oktobra 2021.
V njem smo med drugim poročali o zmagovalcih in zmagovalnih idejah.

Slika 18 Novičnik po hekatonu
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1.4 Žirija in mentorji
Desetim prijavljenim skupinam so bili za pomoč in vprašanja ves čas na voljo različni mentorji:
Lara Habič z Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, kuharski mojster Luka
Jezeršek, vodja komunikacij v podjetju Lidl Slovenija Tina Cipot, ustanoviteljica največjega
slovenskega študentskega hekatona DragonHack Eva Tisaj Žnidaršič ter dr. Mojca Korošec
in dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec z Biotehniške fakultete.
Tekmovalci, ki so imeli 24 ur časa, da si zamislijo rešitev, ki bi lahko zmanjšala količino
odpadne hrane v gospodinjstvih, so ideje predstavili pred strokovno komisijo. Člani strokovne
komisije so bili Lara Habič, dr. Aleš Kuhar, dr. Mojca Korošec in Tina Cipot.
Strokovna komisija je za zmagovalno idejo izbrala predlagano rešitev skupine Ecolance, ki se
je osredotočila na porabo hrane v gospodinjstvih študentskih domov. Ideja,
poimenovana FoodHub, s katero predlagajo skupnostno omaro oziroma hladilnik, kamor bi
študentje odložili hrano, ki je iz različnih razlogov ne morejo porabiti, je bila po mnenju
strokovne komisije najbolj enostavna za uporabo, predvsem pa izvedljiva že danes.
Zmagovalna ekipa je za nagrado prejela dvodnevni preživetveni tečaj pod okriljem Društva za
gozdovništvo iz Kočevja, za 130 evrov Lidlovih vrednostnih kartic pa so namenili Zavodu
pod strehco.
Drugouvrščena ekipa Naš dragi planet, ki je predstavila idejo dveh velikosti porcij pri
študentskih bonih, je bila po mnenju komisije uporabniku zelo blizu. Ekipa se bo za nagrado
kulinarično razvajala v Gostilni na Gradu pod taktirko gostinstva Jezeršek.
Tretjeuvrščena ekipa z imenom Palačinke je predstavila tehnološko idejo o uporabi modre
lučke in ionizatorja. Ta bi se vgradila v že obstoječe hladilnike in tako podaljšala rok trajanja
hrane. Strokovna komisija je presodila, da ideja potrebuje še nekaj testiranj, a je zelo dobra in
nekoč izvedljiva. Člani ekipe so za nagrado prejeli vrednostne bone za nakup v trgovini Lidl
Slovenija v vrednosti 40 evrov.
Posebno nagrado in častno omembo strokovne komisije je prejela skupina Jurij Vega, saj so
po njenem mnenju presegli vse. Razumeli so tako imenovano bolečino uporabnika,
personifikacijo, ustrezno pa so tudi razumeli skupnost. Lidl Slovenija je zato vsakega člana
skupine nagradil z bonom v vrednosti 20 evrov.

1.5.

Fotografije in videoposnetki

Na dogodku so bili ves čas prisotni fotograf in snemalna ekipa. Objavili smo celoten
posnetek zmagovalne predstavitve ter tudi krajši film po koncu dogajanja. Fotografije in videe
smo podelili na družbenih omrežjih.

1.6.

Trajnost dogodka

Dogodek je potekal na trajnosten način z minimalno količino odpadkov.

22

1.7.

Lokacija

Za lokacijo dogodka smo izbrali Ljubljanski grad, saj je dostopen peš ali z javnim prometom.
Je tehnološko sodoben in trajnostno naravnan. V celoti je obnovljen in vzdrževan v skladu s
smernicami ter prizadevanji varovanja in predstavitve kulturne dediščine. Ljubljanski grad
spada med prejemnike znaka Slovenian Green Attraction in Green Key.

Slika 19 Znak Green Attraction in Green Key

1.8.

Hrana

V času dogodka smo udeležencem ponudili vegetarijansko in vegansko hrano, pripravljeno iz
sezonske in lokalno pridelane hrane. Prvi dan dogodka je hrano pripravila Gostilna dela, drugi
dan pa Gostilna Jezeršek.
Hrano smo postregli na keramičnih krožnikih in v steklenih kozarcih, ob prihodu je vsak
udeleženec dobil svojo papirnato posodico, kamor si je lahko med dogodkom postregel z
oreščki in sadjem. Udeležence smo pred dogodkom pozvali, naj s seboj prinesejo stekleničke
za vodo in skodelice za kavo ali čaj. Ves čas dogodka sta tudi bila na voljo čaj in kava. Kavni
avtomat je pripravljal kavo iz zrn. Poleg čaja pa smo ponudili še med iz kozarca.
Ostanki nepostrežene hrane so bili postreženi naslednji dan ljudem v stiski, udeleženci pa so
si lahko ostanke tudi odnesli domov v Nezavrečki, ki je produkt gostinstva Jezeršek.
Pri hrani in postrežbi smo se izognili vsemu, kar je netrajnostnega, torej plastičnim slamicam,
plastičnim krožnikom, medu v plastičnih embalažah in podobnemu.
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1.9.

Vrečka s praktičnimi darili

Vsak udeleženec je ob prihodu na dogodek dobil tudi vrečko s praktičnimi darili. Vrečka je bila
narejena iz trajnostnih materialov (recikliran tekstil), v njej pa so bili plastenka iz reciklirane
plastike, čokolada iz pravične trgovine, bon za 10 evrov nakupa v trgovini LIDL in copati IKEA.

Slika 20 Vrečka s praktičnimi darili

Slika 21 Plastenka iz reciklirane plastike
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1.10.

Znamčenje dogodka

Pri znamčenju smo upoštevali načelo »več je manj«. Za označitev prostora in vidnost projekta
smo uporabili pingvina, ki je stalnica projekta in ga bomo uporabljali do konca projekta, lesene
značke z imeni udeležencev in lesena stojala z napisi, natisnjenimi na recikliran papir.

Slika 22 Znamčenje
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1.11.

Postaja za ločevanje odpadkov

Na dogodku smo v sodelovanju z IKEA Slovenija postavili postajo za ločevanje odpadkov.

Slika 23 Postaja za ločevanje odpadkov

1.12.

Zadovoljstvo udeležencev

Anketa je bila narejena anonimno prek Google Docs in zadovoljstvo je bilo preverjeno prek
naslednjih vprašanj z vključevanjem demografskih podatkov, kot so starost, informacija, od
kod prihajajo anketiranci, ter spol:
“Kako si izvedel/a o dogodku?” je bilo zastavljeno kot kratko odprto vprašanje.
“Kako bi ocenil/a dogodek”, je bilo vprašanje, pospremljeno z uporabo lestvice od 1 do 3, pri
čemer je 1 pomenilo, da zelo slabo, 3 pa odlično.
“Zakaj si se udeležil/a dogodka?” je tudi bilo zastavljeno kot kratko odprto vprašanje.
Zato, da dobimo malo globlje informacije, smo jih vprašali: “Kaj se ti zdi na hekatonu najbolj
koristno?” ki je bilo zastavljeno kot vprašanje z več izbire, pri čemer naj bi udeleženec izbral
en odgovor. Ponujeni odgovori so bili: “Spoznal/a sem novi ljudi”, “Sem se zabaval/a”, “Sem
se naučil/a nekaj novega” ter “Drugo”. Zadnja izbira je bila dana zato, da vidimo, če imajo
udeleženci tudi svoja pričakovanja in pripombe, ki bi jih lahko uporabili v prihodnost za
naslednje dogodke.
Zatem je sledilo vprašanje “Kaj ti je bilo najbolj všeč?”, s katerim smo želeli izvedeti, kaj je tisto,
s čimer smo povzročili zanimanje in všečnost pri udeležencih. To vprašanje je bilo zastavljeno
kot dolgo odprto vprašanje zato, da bi udeležencem dali možnost, da nam opišejo in podajo
svoje mnenje na poglobljen način, ne samo kot kratek odgovor na le kratko odprto vprašanje.
Navsezadnje nas je tudi zanimalo, ali je imel naš dogodek tudi kakšne pomanjkljivosti in katere
naj bi to bile. Zato smo postavili vprašanje: “Če bi lahko spremenil/a eno stvar glede dogodka,
kaj bi to bilo?” Vprašanje je bilo zastavljeno kot dolgo odprto vprašanje, isto kot vprašanje o
všečnosti dogodka.
Kot zadnje nas je zanimalo, ali je udeležencem uporaba iger in razvedrilni dejavnosti všeč.
Zato se je vprašanje glasilo: “Dopolni stavek: Spremljevalnega programa (predavanje, igre) je
bilo:”, in je bilo zastavljeno kot vprašanje z odgovorom glede na ponujeno lestvico od 1 do 3,
pri čemer je 1 pomenilo, da je tega bilo premalo, 3 pa, da preveč.
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Na anketo je odgovorilo 19 od 33 udeležencev, kar je 57 %.
Večina vprašanih je bila ženskega spola, in sicer 12 (63,2 %) – 7 (36,8 %) pa jih je bilo
moškega spola. Od 19 udeležencev jih je bilo 5 (26,3 %) starih 16 let, 4 (21, %) so bili stari 22
let, 3 (15,8 %) so bili stari 21 let in po 2 udeleženca so bili v starostnih skupinah 19, 20 ter 24
(po 10,5 %) let.

Slika 24 Rezultati vprašalnika (1)

Največ vprašanih (21,1%) prihaja iz Ljubljane ter Vrhnike. Dva sta iz Maribora in po 1 iz okolice
Ljubljane, Zaplane, Smlednika, Slovenske Bistrice, Kanala, Duplej. Eden od vprašanih prihaja
celo iz tujine, in sicer iz Makedonije.

Slika 25 Rezultati vprašalnika (2)
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Večina je o dogodku izvedela prek profesorjev (22,2 %); 16,7 % jih je za dogodek izvedelo
prek prijateljev, 2 sta zasledila objavo na instagramu, 2 pa sta dobila informacijo od sošolcev.

Slika 26 Rezultati vprašalnika (3)

Na vprašanje, kako bi ocenili dogodek na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 zelo slabo in 5
odlično, je bilo splošno mnenje zelo pozitivno, in sicer je 12 udeležencev odgovorilo s 5 (63,2
%), 6 jih je odgovorilo s 4 (31,6 %) in le 1 udeleženec je odgovoril s 3 (5,3 %). Iz tega lahko
sklepamo, da je bila večina udeležencev zadovoljna z izvedbo in organiziranostjo dogodka.

Slika 27 Rezultati vprašalnika (4)
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Na vprašanje, kaj se udeležencem zdi najbolj pomembno, je dobra polovica vprašanih (52,6
%) odgovorila, da so se naučili nečesaj novega, 31,6 % udeležencev je odgovorilo, da so se
zabavali, in 10,5 % jih je odgovorilo, da so spoznali nove ljudi. Eden od vprašanih je zapisal,
da se mu zdi pomembno vse.

Slika 28 Rezultati vprašalnika (5)

Vprašanje o tem, kaj se jim je zdelo najbolj pomembno, smo jim zastavili kot odprto vprašanje.
Udeležencem je bila najbolj všeč hrana (25 %), sledilo je zadovoljstvo glede mentorjev, in sicer
so tako odgovorili 4 (20 %), prav tako je bila 20 % najbolj všeč možnost mreženja ter
ustvarjanja novih izkušenj, pa tudi vzdušje na dogodku. Dva udeleženca nista vedela oziroma
se nista mogla odločiti, kaj jima je bilo najbolj všeč, 2 udeležencema so bile najbolj všeč
brezplačne stvari, kot je na primer pijača red bull, in pa udobno pohištvo iz Ikee.
En odgovor se je glasil: “Težko izberem samo eno reč. Res je bil cel dogodek izpeljan
vrhunsko, super organizacija, super hrana (veseli me tudi da je bila na voljo veganska),
mentorji so bili vedno pripravljeni pomagat, tudi dodatni program je bil ful zabaven (sploh
hungry hippo 😁) in blazine za spanje so bile noro udobne (čeprav smo na njih spali le nekaj
ur). In nenazadnje še naša skupina, kjer smo se vsi že takoj ujeli in res dobro sodelovali.”

Slika 29 Rezultati vprašalnika (6)
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Udeležnce smo vprašali tudi o tem, kaj jim ni bilo všeč, kaj so pogrešali. Največ pripomb je bilo
povezanih s pomankanjem spanja (31,6 %), več druženja bi si želelo 10,5 %, za več ali manj
hrane se je opredelilo 15,8 %, nič (5,3 %), manj ali več razvredrilnega programa bi imelo 10,5
%, nadaljnji odgovori pa so se razporedili takole: mentorji (5,3 %), odpadki (5,3 %), ne vem
(5,3 %) in ostalo 10,5 %, da bi na primer hekaton trajal dlje.

Slika 30 Rezultati vprašalnika (7)

Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, ali bi si udeleženci želeli več razvedrilnega programa
ali manj. Udeleženci so odgovor rešili prek lestvice od 1 do 3, pri čemer je 1 pomenilo premalo,
2 je bilo zadostno in 3 preveč. Skoraj vsi udeleženci (84,2 %) so odgovorili, da je bilo
razvedrilnega programa ravno prav. Preostalih 15,8 % je odgovorilo, da ga je bilo premalo. Pri
tem sklepamo, da lahko v prihodnje pripravimo še za kakšno urico več razvedrilnih
vsebin.

Slika 31 Rezultati vprašalnika (8)
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Slika 32 Rezultati vprašalnika (9)

Celoten anketni vprašalnik je na voljo tukaj.

1.13.

Zaključek

Hekaton Hack4Climate smo si želeli izvesti s čim manj odpadkov. Prav tako pa je k temu
botroval tudi izziv hekatona, in sicer iskanje rešitev za zmanjšanje količin odpadne hrane v
gospodinjstvu. S ponosom lahko rečemo, da nam je uspelo!
Iz vprašalnika lahko sklepamo, da je bilo splošno zadovoljstvo udeležencev več kot
zadovoljivo. Prav tako nam bodo rezultati vprašalnika v pomoč pri organiziranju naslednjega
hekatona, ki ga načrtujemo za leto 2023.
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