
 

1. TEMA ZA UREJANJE EKOKOTIČKOV 
 

Spoštovani mentorji, EKOfrendi in EKOfrendice, pozdravljeni! 

Razpisujemo prvo temo za opremljanje EKOkotičkov na vaši šoli. 

 

Tema, s katero boste napolnili EKOkotičke bo: 

ZMANJŠAJMO KOLIČINO ODPADKOV 

 

Vsak med nami lahko v vsakdanjem življenju pripomore k zmanjšanju količine odpadkov 
s preprostimi ukrepi. To je mogoče narediti že tako, da:  

• ne nakupujemo stvari, ki jih ne potrebujemo 

• ne nakupujemo stvari, ki imajo kratko življenjsko dobo 

• dobro premislimo o zamenjavi (električnih) naprav 

• električnih naprav ne menjamo zgolj zato, ker bi imeli radi druge 

• odpadke ločujemo 

• smo previdni pri porabi plastike in še veliko veliko več.  

 

Zmanjševanje količine odpadkov je tesno povezano tudi z dejavnostmi, kot so na primer 
ločevanje, recikliranje in ponovna uporaba odpadkov. Česa vse se še spomnite? Kako 
bi po vašem mnenju, izkušnjah, iniciativah še lahko pripomogli k zmanjšanju količine 
odpadkov? Kaj zato vsak dan naredite sami? Kakšna je zakonodaja glede zmanjševanja 
količine odpadkov v Sloveniji? Kako lahko k temu pripomore ločevanje odpadkov? To so 
samo nekatera vprašanja, ki se nanašajo na temo zmanševanja odpadkov in vam lahko 
služijo kot izhodišče pri urejanju vašega EKOkotička.  

 

Ne pozabite – pri urejanju in oblikovanju EKOkotička imate proste roke. Za oporo si 
oglejte obrazec, po katerem bodo ocenjevani EKOkotički – prilagamo ga v priponki. Torej, 



 

bodite kreativni in samoiniciativni, vse kar morate upoštevati je le, da bo vsebina, ki jo 
boste objavljali, v skladu z razpisano temo. Torej, vsebine, ki jih boste objavljali naj bodo 
v povezavi z zmanjševanjem količine odpadkov. Držati se morate tudi časovnega roka za 
oddajo fotografij EKOkotičkov na Facebooku. Rok za oddajo prvih je petek, 21. 
december 2012. Fotografij, ki bodo dokazilo o vašem EKOkotičku, lahko na Facebook 

strani Pozor(!)ni za okolje objavite največ 20, pri tem pa ne pozabite ob fotografijah 
zapisati točnega imena vaše šole in kratek opis fotografije. Obrazložitev oz. opis 
fotografije naj nima več kot 250 znakov (s presledki). Obrazložitev je zaželena, saj boste 
tako ocenjevalni komisiji bolj nazorno pojasnili, kaj sporočajo vaše vsebine na 
fotografijah.   

 

V priponki, kot že povedano, prilagamo ocenjevalne kriterije za urejanje EKOkotičkov. Tu 
je tudi dodatno pojasnjeno, na kakšen način lahko pridobite kar največje število točk. V 
primeru kakršnih koli vprašanj, pa smo vam na voljo tudi organizatorji kampanje. Pišite 
nam na: anja_komatar@goodyear.com in z veseljem vam bomo pomagali. 

 

Torej, prva tema je znana in čas je, da se tekmovanje v kampanji Pozor(!)ni za okolje 
prične. Akcija!! ☺ 


