ZAPISNIK 1. EKOODBORA, ki je bil v sredo, 15. 5. 2013 ob 16.
uri v sejni sobi.
Prisotni: Lista prisotnosti (Priloga)
Dnevni red:
1. Ustanovitev in potrditev formalnega ekoodbora
2. Imenovanje predsednika in dveh članov ekoodbora
3. Odgovornost do sebe in okolice
4. Ekošola – predstavitev delovanja in pomena vključitve ŠC PET v projekt
5. Razno

K točki 1)
Formalni ekoodbor je zasedal prvič v sestavi:
• predstavnikov vodstva ŠC PET (direktorica dr. Tatjana Novak in ravnatelj SŠ
Srečko Lanjšček),
• predstavnice sveta staršev (Jelka Suhadolnik Vtič),
• predstavnika lokalne skupnosti Bežigrad (Peter Rondaij),
• nacionalnega koordinatorjaEkošole (Gregor Cerar),
• sekretarka Ekošole (Dunja Dolinšek),
• predstavnikov učiteljev in skupnih služb ŠC PET,
• predstavnikov tehničnega osebja na ŠC PET,
• predstavnikov dijakov.
SKLEP: S tem dnem je formalni ekoodbor tudi ustanovljen.

K točki 2)
Člani ekoodbora so soglasno potrdili za predsednico ekoodbora ekokoordinatorico
Elizabeto Hernaus Berlec in članici ekokoordinatorici Majdo Deržič in Valentino
Ločniškar.

K točki 3)
Odgovornost do sebe in okolice bo vodilo za vključenost ŠC PET v Ekošolo v Sloveniji in
mednarodno v naslednjih šolskih letih. Vključitev v projekt Ekošola zajema metodologijo
sedmih korakov.
kov. Ti so bili podrobneje predstavljeni.

K točki 4)
Nacionalni koordinator Gregor Cerar je predstavil delovanje in pomen vključitve ŠC PET
v projekt. Spletna stran http://www.ekosola.si/ je zelo pestra in zajema vse informacije
in podrobnosti projekta.
K točki 5)
Predstavnik lokalne skupnosti Peter Rondaij je podprl idejo in delovanje ŠC PET kot
Ekošola. Sodelovanje z lokalno skupnostjo Bežigrad je podprl in izrazil zadovoljstvo in
pripravljenost.
ravljenost. Izpostavil je možnost pridobitve ekovrta v določeni izmeri zraven
bežigrajskega stadiona. Uvodoma bo nagovoril stanovalce okolice, v nadaljevanju pa
bodo stekli dogovori in ogledi.
V lokalnem časopisu Glasnik smo pripravili krajšo predstavitev ŠC PET, ki bo objavljena
v mesecu maju 2013.
Zasedanje ekoodbora je bilo zaključeno ob 17.30.

Zapisala ekokoordinatorica ŠC PET:
Elizabeta Hernaus Berlec
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