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EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV 

17. – 25. 11. 2012 

 

 

Evropska komisija, s podporo programa LIFE+ tudi letos v tednu od 17. do 25. 11. 

2012 organizira ozaveščevalno akcijo  

 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO). 

Namen ETZO je ozaveščanje in sodelovanje pri zmanjšanju količine odpadkov po 

vsej Evropi. Pomembno je, da se prebivalci Evrope seznanijo s preprostimi ukrepi, 

ki jih lahko sprejmejo v vsakdanjem življenju kot prispevek za zmanjševanje 

količine odpadkov. 

 

Tudi naša šola se v okviru EKO ŠOLE priključuje projektu ETZO 2012. 

V tem tednu bomo pri pouku, v oddelkih podaljšanega bivanja, pri interesnih 

dejavnostih in predvsem v okviru tehniškega dneva »Zima prihaja« namenili 

ozaveščanju in spodbujanju zmanjševanja odpadkov, pravilnega ločevanja 

odpadkov in reciklaže le-teh. 

Učenci bodo izdelovali različne uporabne predmete iz odpadne embalaže, risali 

propagandne nalepke (proti sprejemanju reklam), izdelovali vrečke iz časopisnega 

papirja, si ogledali filmčke na temo zmanjševanja in ločevanja odpadkov, pripravili 

plakate. Na tehniškem dnevu bodo učenci izdelali različne predmete, ki jih bomo 

nato predstavili na šolskem božičnem sejmu.  

 

 

 

Sporočilo ETZO prebivalcem je: 

Vsak ukrep šteje! Vsak mora sodelovati! 

 

 

 



 

 

11 ukrepov/dejavnosti za zmanjšanje odpadkov 

 
1.  Nič več plastičnih vrečk! Pri nakupih uporabljam vrečke za ponovno uporabo  

     ali cekar.  

2.  Na poštni nabiralnik sem nalepil rumeno nalepko proti neželeni pošti. 

3.  Izogibam se razmetavanju s hrano, tako da do konca porabim načeta živila,   

     preden kupim nova v  trgovini. 

4.  Izogibam se individualnemu pakiranju in majhnim zavitkom in dajem prednost  

     izdelkom po teži ali v večjih zavitkih.  

5.  Pijem vodo iz pipe, da bi prispeval k zmanjšanju količine plastičnih steklenic.  

6  Tiskam na obe strani lista in tako porabim manj papirja.  

8.  Ostanke obrokov in olupke sadja uporabim za kompostiranje.  

9.  Za igrice ali elektronske aparate uporabljam baterije za ponovno polnjenje.  

10. Premajhna oblačila podarim sorodnikom ali prijateljem. 

11. Pokvarjene igrače ali kolo dam popraviti. 

 

In predvsem! 

Ne pozabi se o tem pogovarjati s svojimi prijatelji, sosedi, da si bodo tudi oni 

prizadevali ohraniti naš lepi planet. 

 

 

Špela Pečnik 
Šolska koordinatorka EKO šole 

 


