Ljubljana, 25. 10. 2013

ZAPISNIK 1. SESTANKA EKOODBORA DIJAKOV na ŠC PET, ki je
bil v sredo, 23. 10. 2013 ob 11.45 v učilnici 104
Prisotni: lista prisotnosti (priloga)
Prvega sestanka ekoodbora so se udeležili predstavniki 11-ih razredov od 21-ih. V
nekaterih razredih sta določena dva predstavnika, v nekaterih pa eden. Cilj je, da bi vsak
razred zastopal vsaj en predstavnik, ki bi širil vsebine v razredu.

Dnevni red:
1. Predstavitev formalnega ekoodbora ŠC PET
2. Pregled obstoječega stanja na ŠC PET
3. Ekošola – predstavitev delovanja in pomena vključitve ŠC PET v projekt
4. Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2013/2014
5. Razno

K točki 1)
Formalni ekoodbor je zasedal prvič 15. 5. 2013 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 koordinatorja Ekošole (Gregor Cerar),
• sekretarka Ekošole (Dunja Dolinšek),
• predstavnikov učiteljev in skupnih služb ŠC PET,
• predstavnikov tehničnega osebja ŠC PET,
• predstavnikov dijakov.
S 15. 5. 2013 je formalni ekoodbor tudi ustanovljen. Člani ekoodbora so za predsednico
ekoodbora soglasno potrdili ekokoordinatorico Elizabeto Hernaus Berlec in članici
ekokoordinatorici Majdo Deržič in Valentino Ločniškar.

K točki 2)
Majda Deržič, profesorica slovenščine, je na kratko predstavila obstoječe stanje na ŠC
PET, ki zajema naslednja področja: odpadki, voda, energija, transport, biotska
raznovrstnost, okolica šole, zdravje in dobro počutje.

K točki 3)
Odgovornost do sebe in okolice je vodilo za vključitev ŠC PET v projekt Ekošola v
Sloveniji. Vključitev v projekt zajema metodologijo sedmih korakov. Predstavljena je bila
spletna stran http://ekosola.si/.

K točki 4)
Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2013/2014 zajema uresničitev dejavnosti, ki smo si jih
skupaj zadali, in sicer:

A: Projekti:
 Teden zmanjševanja odpadkov (16. 11.–23. 11. 2013)
 Izdelava raziskovalne naloge na temo Računalniki in električna
energija (varčna raba računalniške opreme)
 Tekmovanje Ekokviz
B: Ozaveščevalne in zbiralne akcije:
 Organizacija kosila za brezdomce (4. A)
 Zbiranje zamaškov (4. D)
 Pomoč starejšim in invalidom v lokalni skupnosti
 Zbiranje električne in elektronske opreme
C: Izbirne aktivnosti:
 Čiščenje okolice šole
 Postavitev zamaškarjev po šoli
 Izdelava plakatov z ekovsebinami in opozoril v vseh prostorih
šole
V spodnji tabeli so navedene aktivnosti in razredi, ki bodo poskrbeli za uresničitev leteh.

Tabela 1: Aktivnosti ekoakcijskega načrta za šolsko leto 2013/2014
Aktivnosti

Teden zmanjševanja
odpadkov
(16. 11.–23. 11. 2013)
Zbiranje zamaškov

Organizator in
odgovorni razred
za uresničitev
aktivnosti
1. C
4. D

Oprema učilnic in ostalih
prostorov z ekoopozorili

4. D

Priprava različnih sloganov
in stavkov z ekovsebinami

3. C

Izdelava ladjic iz
odpadnega papirja za
sodelovanje v projektu
obeležitve spomina na
žrtve genocida
Šolski radio
Medrazredno tekmovanje
na različnh področjih

Plakat za jedilnico Hrana ni
odpadek
Ekovsebine v Tedniku
Zbiranje odpadne
električne in elektronske
opreme ter odpadnih
baterij

3. B

Marko Čergič, 4. C
in
Nina Bojovič, 1. B
3. A

2. E
4. B
3. E

Opombe

Izdelava plakatov
Delavnica izdelovanja vrečk
za večkratno uporabo
Izdelava plakatov
Sodelovanje z društvom
Vesele nogice
Organizacija
medrazrednega tekmovanja
Na primer:
»Ugasni luč!«
»Zapri vodo!«
»Vzemi samo eno brisačko!«
»Bodi eko, bodi kul!«
»Smeti sodijo v koš!«
»Ločuj odpadke!«
»Čistoča je naša pravica!«
Srednja ekonomska šola Maribor

Tedenske novice vsako sredo
10.00–10.05
Izdelava razpredelnice in vodenje
vseh ekoaktivnosti v šolskem letu
(športni dnevi, kulturni dnevi,
zbiranje zamaškov ...) – objavljanje
sproti na pluti v avli šole
Namen: Vzami toliko, kot lahko
poješ! Kruh ni odpadek!
Spletni časopis Tednik
Plakati in obveščanje razredov

Zasedanje ekoodbora je bilo zaključeno ob 12.30.
Zapisala ekokoordinatorica ŠC PET:
Elizabeta Hernaus Berlec

