


OKOLJSKA IZHODIŠČA PROJEKTA 

Na ravni celotne Evropske unije se ravnanje z odpadnimi materiali usmerja: 
 

 v celovito obravnavo problematike na področju odpadkov; 
 

 v iskanje inovativnih rešitev v konceptu krožnega gospodarstva; 
 

 v prehod v zeleno oziroma nizkoogljično družbo; 
 



NAMEN PROJEKTA 

Ozaveščanje  
 

1. o trajnostnem ravnanju z materiali in odpadnimi materiali 
 

2. o pomenu krožnega gospodarstva 
 



CILJI PROJEKTA 

 Spodbujati in ozaveščati otroke in mlade v vrtcih in šolah ter njihove mentorje o 
ločevanju različnih vrst odpadne embalaže (odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, 

ter odpadnih kovin) 
 

 Spodbujati k organizaciji krajših zbiralnih akcij za navedene vrste odpadne 
embalaže (še posebej odpadnega papirja) 

 Predstaviti in spodbujati otroke, mlade in njihove mentorje k raziskovanju in 
spoznavanju sestave različnih materialov, uporabe naravnih virov, možnostih 
njihove predelave in recikliranja ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih 
materialov. 

 Povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem 
in iskanjem novih rešitev ter alternativ. 

 Spodbujati k oblikovanju krogotokov odpadnih materialov iz vsakdanjega življenja 
ter opredeliti akterje v teh krogotokih (krožno gospodarstvo), na osnovi krogotokov 
– didaktičnih pripomočkov podjetja Dinos.  









AKTIVNOSTI 

  Ustanova, starostna 

skupina 

Aktivnost 

Obvezno: Vsi (izjema vrtci) Kontaktiranje komunalnega podjetja z namenom pridobivanja podatkov 

in informacij o: 

 Količinah ločeno zbranih vrst odpadkov 

 Deležu ločevanja posameznih vrst odpadne embalaže 

 Deležu recikliranja posameznih vrst odpadne embalaže 

 Možnostih izdelave novih izdelkov, njihova uporaba itd. 

Nagradni 

ustvarjalni 

natečaj: 

vsi Izvedba izdelkov ali aktivnosti po lastni izbiri, glede na starostno skupino 

(obvezno vključevanje vsaj ene vrste odpadne embalaže). Tema je lahko 

ekologija ali npr. kulturna dediščina lokalnega okolja.  

• ilustrirani ali/in pisni izdelki (npr. pesmice, zgodbice, stripi) 

• družabne igre,  

• video ali foto prispevki,  

• organizacija dogodkov itd. 

Iz predstavljenih aktivnosti bomo izbrali najizvirnejše, po tri za vsako 

starostno skupino. 

Opcijsko: vsi Organizacija zbiralnih akcij (npr. star papir, plastenke, pločevinke) 



IZVAJANJE 

 Projekt se bo izvajal od oktobra do maja 
 

 Didaktično gradivo in pripomočki 
 

 Dve delavnici za mentorje 
 



HVALA ZA POZORNOST! 


