
Delavnica s predstavniki 
sodelujočih šol 

Ljubljana, 12. november 2012 

 Pozor(!)ni za okolje 2012/2013 



 Dnevni red 

• Kampanjo sicer že dobro poznamo …  

 … kljub temu pa je letos nekaj novosti …  

• Novih partnerjev v projektu je več kot 10 …  

• Tekmovanje in EKOmisija 

• EKOfrendi in EKOkotički 

• Časovnica  



O kampanji 



Projekt Pozor(!)ni za okolje … 

… poteka že tretje leto na pobudo družbe 
Goodyear Dunlop Sava Tires. 

 

•   Namen:  
– opozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem 

odnosu do okolja 
– osveščati posameznike o pravilnem odnosu do 

okolja  
– spodbujati posameznike k razmisleku o tem, kaj 

lahko za okolje ter lastno varnost naredijo sami 
 

•   Cilj:  
– postati pozornejši pri ravnanju z okoljem:  

• opozarjati na nepravilnosti 
• osveščati o pravilnem ravnanju 
• spodbujati k razmisleku 



Novosti v projektu 



Partnerstvo 

Šolsko leto  

2010 / 2011 

•   Gorenjska 

•  skoraj 5.000 dijakov  

•  13 partnerskih 
organizacij 

Šolsko leto  

2011 / 2012 

•   Gorenjska 

•   več kot 6.000 dijakov  

•   22 partnerskih 
organizacij 

 

Šolsko leto  

2012 / 2013 
• Gorenjska in ostala Slovenija 

• več kot 10.000 dijakov  

• 36 partnerskih organizacij 



1. Dve vzporedni tekmovanji: 

• Tekmovanje med gorenjskimi dijaki (11 šol) 

• Tekmovanje med dijaki srednjih  

šol iz ostalih regij (12 šol) 

 

 

 

2. Tekmovanje med vsemi EKOfrendi:  

• urejanje EKOkotičkov 

Način tekmovanja 



Partnerji projekta 



Srednje šole – Gorenjska regija  

1. Gimnazija Kranj 
 

2. Gimnazija Škofja Loka 
 

3. ŠC Škofja Loka - Srednja šola za lesarstvo 
 

4. ŠC Škofja Loka - Srednja šola za strojništvo 
 

5. Tehniški šolski center Kranj – strokovna gimnazija 
 

6. Tehniški šolski center Kranj – strokovna in poklicna šola 
 

7. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica 
 

8. Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 
 

9. Gimnazija Jesenice 
 

10. Srednja šola Jesenice 
 

11. Gimnazija ESIC Kranj 



Srednje šole – novi partnerji v 
projektu 

1. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje 
 

2. Gimnazija Ormož 
 

3. Srednja šola Črnomelj 
 

4. Šolski center Slovenj Gradec: Srednja šola Slovenj Gradec 
in Muta 
 

5. Srednja frizerska šola Ljubljana 
 

6. Gimnazija Bežigrad 
 

7. Gimnazija Ledina 
 

8. Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma 
 

9. Gimnazija Vič 
 

10. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
 

11. Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška 
 

12. Srednja ekonomska in trgovska šola Brežice 



Ostali partnerji 

1. Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 
 

2. Mestna občina Kranj 
 

3. Občina Škofja Loka 
 

4. Občina Radovljica 
 

5. Občina Jesenice 
 

6. Dinos 
 

7. Društvo Ekologi brez meja 

 

8. Fakulteta za 
organizacijske vede UM 
 

9. Komunala Kranj 
 

10. Komunala Jesenice 
 

11. Komunala Radovljica 
 

12. Loška komunala 
 

13. Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj 



Potek kampanje v šolskem  
letu 2012/2013 



1. korak: izbor EKOfrendov 



Izbor EKOfrendov 

• Šole tudi tokrat izberete od 4 do največ 7 EKOfrendov, 

ki bodo izvajali aktivnosti v okviru projekta 
 

• Do 22. novembra pošljite njihova imena in kontakte 
 

• Osrednja naloga EKOfrendov:  

– tekmovanje v urejanju EKOkotičkov skupaj z 

ostalimi EKOfrendi z na novo pridruženih šol  
 

• Posebna nagrada ob koncu leta za EKOfrende 

zmagovalce (v povezavi z EKO tematikami)   
 

• Opomba: EKOfrendi pridobivajo točke tudi z organizacijo 

morebitnih dodatnih aktivnosti (na podlagi lastne 

iniciative) 

 



Dodatna aktivnost 

EKOfrendi z Gorenjske postanejo mentorji 

EKOfrendov iz drugih regij. 
 

•   Posamezna gorenjska šola postane partner na 

novo pridružene šole iz drugih regij 
 

•   GDST poskrbi za izmenjavo stikov, ostalo na 

prostovoljni osnovi 
 

•   Namen mentorstva:  

– širjenje dobre prakse 

– osveščanje sovrstnikov o odgovornem ravnanju z 

okoljem 

 



2. korak: Tekmovanje 



Urejanje EKOkotičkov in 
tekmovanje v ločenem zbiranju 

odpadkov 

 

Tekmovanje bo letos potekalo v dveh 
delih:  

 

1. Ločeno zbiranje odpadkov med 

prijavljenimi Gorenjskimi srednjimi 
šolami, ki ga ocenjuje EKOmisija 
 

2. Tekmovanje med vsemi EKOfrendi v 

urejanju EKOkotičkov 



1. Ločevanje odpadkov 

• Tekmovanje v ločevanju odpadkov poteka po 
enakem sistemu kot doslej:  
– osrednji poudarek bo na ocenjevanju EKOmisije 

 

• Člani EKOmisije bodo: 
– EKOfrendi ali učitelji 

– predstavniki komunal  

– Predstavniki Dinosa 

– Predstavniki ZZV Kranj  

– Predstavniki GDST 
 

• Opomba:  
– za sklepčnost morajo biti prisotni vsaj štirje člani 



Aktivnosti EKOkomisije 

• EKOmisija bo v času tekmovanja 3-krat nenapovedano 
obiskala posamezno šolo na Gorenjskem.  

 

• Predlog datumov: 
– november 2012 

– februar 2013  

– marec 2013 
 

• EKOmisija bo uporabljala enak ocenjevalni list kot lansko 
šolsko leto; veljajo enaka pravila 

 

• Opomba: ob koncu tekmovanja nagrada za zmagovalno 
šolo, ki bo namenjena vsem dijakom (nagrada bo določena 
po posvetovanju z mentorjem zmagovalne šole) 



 
2. Tekmovanje v urejanju  

EKOkotičkov 
 

Zasnova in urejanje EKOkotičkov v skladu s 
postavljeno temo. 

 
 

• Dijaki bodo EKOkotičke urejali v skladu s tematiko, ki 
jo bo 3-krat tekom tekmovanja določil organizator 
projekta 

 

• Teme se bodo navezovale na:  

– učinkovito zmanjševanje porabe energije 

– zmanjševanje količine odpadkov 

– skrb za okolje  
 

• Fotografije urejenih EKOkotičkov dijaki objavijo na 

Facebook strani Pozor(!)ni za okolje v dorečenih 

datumih. 





 

Datumi za objavo fotografij EKOkotičkov na 
Facebook-u (predlog):  

 

 

1. temo prejmejo v ponedeljek, 26. 11. 2012 
• Objava fotografij na Facebook strani do petka, 21.  12. 

2012 
 

2. temo prejmejo v ponedeljek, 24. 12. 2012 
• Objava fotografij na Facebook strani do petka, 25.  1. 

2013 
 

3. temo prejmejo v ponedeljek, 28. 1. 2013 
• Objava fotografij na Facebook strani do petka, 8. 3. 2013 

 

Termini za objavo fotografij 



Način ocenjevanja EKOkotičkov 

• Ocenjevane bodo 4 kategorije, ki so 
razdeljene po posameznih kriterijih 

 

• Za vsak sklop je možnih od 0 do 5 točk 
 

• Bolj, ko bodo vsebine ustrezale kriterijem, 
več točk bo dodeljenih za izvedbo naloge 



Kategorije 

1. Vsebinska ustreznost  
• kakovost vsebin 
• količina vsebin 
• dodatne (lastne) teme 
• ustrezne fotografije EKOkotička, objavljene na 

Facebooku 
 

2. Samoiniciativnost  
• (pro)aktivno delo 
• raziskovanje okoljskih  tem na lastno pobudo 
• posodabljanje EKOkotička 
• vključevanje sošolcev (osveščanje, 

spodbujanje) 

 



Kategorije 

3. Kreativnost 
• izvirnost objavljenih novic 

• lastno ustvarjanje gradiva za EKOkotiček 

• dodajanje vizualnih elementov (fotografije, 
risbe …) 

• širjenje kampanje med sošolci 
 

4. Točnost 
• pravočasna priprava EKOkotička in objava 

fotografij na Facebooku 

• sprotno objavljanje prejetih novic ter informacij 
s strani organizatorja 

 



Tekmovanje srednjih šol iz ostalih 
slovenskih regij 



Urejanje EKOkotičkov + 
izpolnjevanje načrta ob prijavi 

1. Urejanje EKOkotičkov = skupna 
aktivnost EKOfrendov 
 

2. Tekmovanje v izvajanju načrta za 
zmanjševanje količine odpadkov na 
posamezni šoli  

• o aktivnostih izvedbe predloga bodo EKOfrendi 
poročali s „foto poročili“ oz. reportažami, ki jih 
bodo objavljali na Facebook strani Pozor(!)ni za 
okolje 



4. korak: predavanja in ekskurzije 



… bo v okviru projekta Pozor(!)ni za okolje 
organizirano eno predavanje in ena ekskurzija.  

 

•   EKOfrendi in njihovi mentorji boste lahko izbirali med:  

– petimi predavanji in  

– petimi ekskurzijami v podjetja oziroma organizacije po vsej 
Sloveniji 
 

•   Organizator kampanje bo pripravil predlog predavanj in 
ekskurzij ter partnerje v projektu o tem obvestil do 1. decembra 
 

•   Organizator bo kril stroške prevoza 1 ekskurzije na 
posamezno šolo 
 

•   Opomba: Koordinacija na strani šol 
– mentor bo dolžan pravočasno sporočiti datum in lokacijo ekskurzije, da 

lahko organizator projekta pravočasno in ustrezo organiziral prevoz  

Za vse sodelujoče šole iz 
Gorenjske … 





5. korak: raziskava FOV 



FOV bo v sodelovanju s partnerji v projektu ob zaključku 

kampanje aprila 2013 ponovno izvedla anketo:  
 

•   TEMA:  

– odnos dijakov do okoljevarstva in ločevanja odpadkov  
 

•   Anketa bo spletna 
 

•   Izpolnjujejo jo vsi dijaki partnerskih srednjih šol 
 

•   Rezultati ankete bodo služili za oceno uspešnosti 

kampanje v primerjavi s preteklimi leti ter za oceno 

dejanskega stanja o odnosu dijakov do okolja 

 

Anketa med vsemi 
sodelujočimi dijaki 



6. korak: zaključek kampanje 



Skupen dogodek za vse šole 
v projektu 

GDST načrtuje skupen dogodek za vse slovenske šole, 

ki bodo sodelovale v projektu. 
 

•   Termin: april 2013 
 

•   Nagrada za:  

1.  Zmagovalni šoli  

– 1. šola iz Gorenjske regije in 1. šola iz ostalih regij 

– Gorenjska regija: nagrada za uspešnost ločevanja odpadkov 

(EKOmisija) 

– Ostale regije: nagrada za najbolj uspešno  izvajanje načrta za 

zmanjševanje odpadkov (poročila) 

2.  najboljše EKOfrende (v urejanju EKOkotičkov) 

– izbor med vsemi sodelujočimi EKOfrendi 



Časovnica projekta 



Aktivnost 
Sep1

2 

Oct1

2 

Nov1

2 

Dec1

2 

Jan1

3 

Feb1

3 

Mar1

3 

Apr1

3 

Maj1

3 

Jun1

3 

Izbor EKOfrendov in 

EKOfrendic 
        

            

Podpis pisma o nameri       

            

Tekmovanje med 

srednjimi šolami (obiski 

EKOmisije, urejanje 

EKOkotičkov, ekskurzije, 

predavanja) 

        

            

Izvedba ankete FOV         
            

Zaključni dogodek – 

razglasitev zmagovalcev 
        

            

Nagrada za zmagovalno 

šolo 
        

            



Razno 



Materiali Pozor(!)ni za 
okolje 

• Organizator bo vsem sodelujočim pošti 

posredoval: 

- informativne plakate o projektu 

- brošure 

- plakat za EKOkotiček 



Dodatne informacije  
o kampanji 



• Stran Pozor(!)ni za okolje na Facebooku: 
http://www.facebook.com/pozorni.za.okolje  
– vse informacije o kampanji 

– koristni nasveti glede ločevanja odpadkov 

– sodelovanje v nagradnih igrah 
 

• Spletna stran GDST: http://www.sava-
tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-
ni_za_okolje/ 
 

• Obvestila in navodila s strani GDST,  ki jih bodo 
partnerji prejeli sproti 

http://www.facebook.com/pozorni.za.okolje
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/
http://www.sava-tires.si/druzbena_odgovornost/pozor-ni_za_okolje/


Hvala za pozornost! 


