
 

 

Zmagovalec v urejanju EKOkotičkov:  
Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola 

Slovenj Gradec in Muta 
 

V okviru aktivnosti urejanja EKOkotičkov je zmagovalna šola, ki je zbrala največje 

število točk Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta. V vseh 

treh krogih so EKOfrendi iz Šolskega centra Slovenj Gradec in Muta izkazali veliko mero 

samoiniciativnosti, kar se je pokazalo tudi pri visokem številu točk, ki so jih prejeli 

tekom ocenjevanja. Svoj EKOkotiček so redno opremljali s praktičnimi nasveti o 

posamezni razpisani temi skrbnega ravnanja z okoljem. Opozorila po celotni šoli so 

dijake opominjala na varčevanje z energijo, ločevanje odpadkov ter na skrb z ravnanjem 

z vodo. EKOfrendom je uspelo uspešno vključiti tudi ostale dijake na šoli, kar je izjemno 

težko, saj so prav srednješolci tista skupina, ki jo je praviloma zelo težko motivirati za 

sodelovanje pri tovrstnih temah. Zato vse pohvale tudi vsem ostalim dijakom na šoli, ki 

so navodila in nasvete tudi dejansko upoštevali. V okviru teme Zmanjšajmo količino 

odpadkov so EKOfrendi iz ŠC Slovenj Gradec že v začetku navdušili s sodelovanjem z 

lokalno skupnostjo – z vrtcem iz istega kraja. Z najmlajšimi so se povezali tako, da so v 

vrtcu izdelovali izdelke iz odpadnega materiala. Sicer pa so v svojem EKOkotičku 

marljivo zbirali nasvete za ločevanje odpadkov, ob tem pa tudi sami pridno ločevali in 

reciklirali. V okviru aktivnosti zmanjševanja porabe energije so EKOfrendi pripravili 

vrsto nasvetov, kako privarčevati pri vsakodnevnih opravilih. Poleg tega so pridno 

ugašali luči in naprave, ki so priključene na elektriko prižigali le, ko je bilo to potrebno. 

V okviru teme Zmanjšajmo količino vode, pa so dijaki, ki sicer na Šolskem centru Slovenj 

Gradec in Muta opravljajo redne analize vode, rezultate le-teh predstavili tudi na 

informativnem dnevu. Pridružili so se tudi akciji Očistimo vode.si, ki so jo organizirali 

Društvo za vodne aktivnosti Drava, Ekologi brez meja in društvo Gibanje za trajnostni 

razvoj Slovenije.  

 
Na podlagi skupnih ocenjevanj vseh treh krogov je tako šola Šolski center Slovenj 

Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta na podlagi vseh treh krogov skupaj zbrala 

136 točk in je zmagovalec tekmovanja EKOkotičkov v kampanji Pozor(!)ni za okolje.  

 

http://www.sc-sg.net/srednjasolasgmuta/
http://www.sc-sg.net/srednjasolasgmuta/


 

 Končni razpored  

Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola 

Slovenj Gradec in Muta 

136 točk 

Gimnazija Ormož 133 točk 

ŠC Kranj: Strokovna gimnazija  
126 točk 

ŠC Kranj: Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo 

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica  124 točk 

Gimnazija Vič 120 točk 

Gimnazija Ledina 113 točk 

Gimnazija Bežigrad 104 točke 

Srednja frizerska šola Ljubljana 99 točk 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 98 točk 

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj  91 točk 

Srednja Šola Črnomelj 85 točk 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 83 točk 

Gimnazija Kranj  82 točk 

GRM – Novo Mesto 78 točk 

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za lesarstvo  
74 točk 

ŠC Škofja Loka: Srednja šola za strojništvo 

Gimnazija Škofja Loka  72 točk 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica  64 točk 

Srednja šola Jesenice  58 točk 

Gimnazija Jesenice  55 točk 

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška 44 točk 

Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice 0 točk 


