
“Pozor(!)ni za okolje 2011/2012”

Podpis pisma o nameri o partnerstvu

30. avgust 2011



Partnerji

Fakulteta za organizacijske vede

Srednja šola Jesenice

Gimnazija Jesenice

Srednja gostinska in turistična šola 
Radovljica

Zavod za zdravstveno varstvo KranjEkonomska gimnazija in srednja šola 
Radovljica

Dinos d.d.Tehniški šolski center Kranj

Društvo Ekologi brez mejaSrednja šola za strojništvo

JEKO-IN Srednja šola za lesarstvoObčina Jesenice

Komunala RadovljicaGimnazija Škofja LokaObčina Radovljica

Loška komunalaEkonomsko-trgovska šola KranjObčina Škofja Loka

Komunala KranjGimnazija KranjMestna občina Kranj

Ravnanje z odpadkiIzobraževalne institucijeObčine



Na kratko …

Odzivi 2010 / 2011

• 13 partnerskih organizacij

• 5000 vključenih dijakov

Načrti 2011 / 2012

• 21 partnerskih organizacij

• Več kot 6200 vključenih dijakov



Cilji kampanje:

• opozarjati na nepravilnosti pri našem vsakdanjem odnosu do 
okolja

• posameznike osveščati o pravilnem ravnanju do okolja 

• posameznike spodbuditi k razmisleku, kaj lahko za okolje 
naredijo sami

• začeti z mladimi – osveščanje o pravilnem ravnanju z odpadki 

Cilji kampanje



Aktivnosti 2011/2012

• Izbor: EKOfrendov in EKOfrendic izmed dijakov (oktober 2011)

• Izvedba tekmovanje v ločevanju odpadkov med šolami - delovanje EKOmisije
(oktober 2011 – april 2012), predavanja in izleti

• Zaključni dogodek (maj 2012)

• EKO kamp (junij 2012)

• Merjenje (raziskava med dijaki, junij 2012)
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EKOfrendi



Izbor EKO frendov in EKO frendic

Izbor - Možnost 1: Natečaj “PREJ in POTEM”

• Natečaj: dijaki tekmujejo v izdelavi kreativnih izdelkov iz odsluženih 
materialov.

• Vsaka šola organizira razstavo končnih izdelkov, kjer dijaki izberejo 
najboljšega.



Izbor EKO frendov in EKO frendic

Možnost 2: Pristopni obrazci

• Šola med dijake razdeli pristopne obrazce

• Dijaki predstavijo inovativne ideje o varovanju okolja na svoji šoli

• Profesorji iz vsake generacije izberejo po enega dijaka (v sodelovanju z 
EKOmisijo)



EKOmisija



EKOmisija - predstavniki

Sestava EKOmisije:

• “Eko frendi” (1 dijak iz vsake šole – izbran izmed 4 EKOfrendov šole, skupaj 9
članov)

• Koordinatorji kampanje na posameznih šolah (1 predstavnik, skupaj 8 članov)

• Predstavniki komunal: Komunala Kranj, Loška komunala, Komunala Radovljica, 
Komunala Jesenice (4 člani)

• Predstavnik Dinosa (1 član)

• Predstavnik ZZV Kranj (1 član)

• Predstavnik Goodyear Dunlop Sava Tires (1 član)



EKOmisija - pravila

Pravila za oblikovanje EKOmisije:

• Za veljavnost ocenjevanja mora biti ob 
obisku prisotnih vsaj 5 članov EKOmisije

• Dijaki in profesorji ne smejo ocenjevati 
svoje šole.

• Predstavniki komunal naj bi bilo prisotni 
na vsakem obisku (vsi na vseh).

• Izbrani predstavniki šole (profesorji, 
EKOfrendi) spremljajo EKOmisijo ob 
vsakokratnem obisku. 

Število obiskov:

• Skupno 4 obiski na vsaki od šol 
(november, januar, marec, april)

Ocenjevanje:

• Obrazci za ocenjevanje ostanejo 
enaki kot lansko leto

• Ocenjuje se koše v učilnicah, 
hodnikih, zbornicah in na dvorišču 
šole

Dinamika EKOmisije:

• Obiski glede na kraj šole - v istem 
dnevu:

• Kranj in Škofja Loka

• Radovljica in Jesenice



EKOmisija – vloga EKOfrendov

Vloga EKOfrendov

• Priprava poročil o ločevanju na posamezni šolah 

• Vsakih 14 dni

• Skupno 14 poročil na šolo 

• EKOmisija ob vsakem obisku obravnava tudi zbrana poročila in jih 
upošteva pri končni oceni 



Raziskava  



Merjenje / raziskava

Raziskava med dijaki v sodelujočih šolah:

Izvede: FOV

Vsebina: konsistentna z dosedanjo raziskavo + možnost nadgradnje
(CO2 odtis)

Kdaj: po zaključku tekmovanja – junij 2012



EKOkamp



EKO kamp - koncept

EKO kamp: junij 2012 (2-3 dni)

• posvečen promociji okoljsko osveščenih življenjskih navad 
med mladimi

• nagrada za EKOfrende
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