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Danes se zavedamo, da so mladi tisti, na katere mora biti družba še posebno 
pozorna. Otroci začnejo že v zgodnjem obdobju starosti razvijati sposobnost 
moralnega razmišljanja o tem, kaj je prav in kaj narobe. To obdobje je 
ključno za spodbujanje odgovornega vedenja do okolja in družbe, saj se 
ravno v tem času v otrokovem razvoju oblikujejo osnovni vedenjski vzorci, 
po katerih se bodo ravnali celo življenje. Vsekakor pa je okoljska vzgoja 
potrebna tudi kasneje, med osnovnošolsko in srednješolsko mladino. Mladi 
preko okoljske vzgoje spoznavajo kompleksnost okoljskih problemov 
in se seznanjajo z varovanjem okolja in povezanostjo med njihovim 
načinom življenja in izkoriščanjem naravnih virov ter onesnaževanjem. 
S spoznavanjem pomena skrbi za okolje  lahko otroci pridobijo občutek 
vrednosti bivanja v zdravem, čistem in urejenem okolju ter te navade 
prenesejo tudi v domače okolje.

Ker si želimo, da mladi razumejo in osvajajo ekološke ideje, si tudi v 
Snagi prizadevamo, da jih na različne načine pritegnemo k sodelovanju 
in razmišljanju na tem področju. V ta namen v šolskem letu 2019/20 
nadaljujemo z različnimi oblikami ozaveščanja za mlade. V programski 
knjižici podajamo naš program, ki je usmerjen k spremembam pri dejanjih, 
kako postati odgovornejši porabniki in poskrbeti za daljša in ponovna 
življenja stvari, kako se izogniti nastajanju nepotrebnih odpadkov ter kako je 
treba nenazadnje odgovorno ravnati z njimi.

Vsebine in oblike ozaveščanja prilagajamo posameznim starostnik skupinam 
otrok in mladostnikov.
 
V kolikor se boste odločili koristiti našo ponudbo vas vabimo, da preberete 
zloženko, ki je pred vami in nas v skladu s planom svojih okoljskih aktivnosti 
vključujete vanje.

Zaupajte našim izkušnjam.

POVABILO K 
SODELOVANJU

Skupaj za veselje naših tačk

Živali nas vsak dan razveseljujejo in nam polepšajo dan. Na žalost nimajo 
vsi mokri smrčki, kosmate tačke in mahajoči repki te sreče, da bi imeli svoj 
dom, ljubeče skrbnike in vsak dan zagotovljen obrok hrane. Prav zato želimo 
z letošnjim natečajem spodbuditi naše najmlajše, da skupaj naredimo nekaj 
za zapuščene kužke in muce, ki imajo svoj začasni dom v Zavetišču za živali 
Maribor in si še kako želijo svoj stalen, topel dom in ljubeče lastnike. 

Za veselje naših tačk bomo poskrbeli z blazinami, odejami, ležišči, 
skrivalnicami za priboljške, igralnimi tuneli, obroči, igralnimi vrvmi z vozli in 
še mnogimi drugimi pasjimi in mačjimi pripomočki in igračami, ki jih bodo 
ustvarjali otroci s svojimi idejami in s pomočjo svojih vzgojiteljic. Ob tem se 
bomo poslužili tudi okoljske odgovornosti in za izdelavo natečajnih izdelkov 
uporabili odpadni tekstil oziroma odslužena oblačila. Skupaj bomo odgovorno 
spreminjali stara oblačila in jim ponudili priložnost novega življenja. 

Tako bomo z natečajem pri otrocih spodbudili razmišljanje o možnostih 
ponovne uporabe starih oblačil in hkrati širili odgovornost do zapuščenih 
živali. Otroci bodo skupaj s svojimi vzgojiteljicami iz odpadnega tekstila 
izdelali poljubno igračo, pripomoček za zapuščene kosmatince, ki jim bodo 
lepšali in krajšali čas v zavetišču. 

Prijave na natečaj so skupinske – prijavitelji za izdelavo pripomočka ali igrače 
za veselje naših tačk so posamezne enote znotraj vrtcev (ena enota vrtca 
izdela eno igračo oz. pripomoček). Seveda pa so lahko izdelovalci posameznih 
delov igrače oz. pripomočka različne skupine posamezne enote vrtca.

Posebna komisija bo tudi ocenila izražene ideje glede uporabe odpadnega 
tekstila in kreativnosti na novo ustvarjenega življenja iz njega in podelila 
praktične nagrade ustvarjalcem treh najbolj izvirnih natečajnih izdelkov.

Informativne prijave na natečaj s strani posameznih enot vrtcev sprejemamo 
na e-naslov ozavescanje@snaga-mb.si in sicer do vključno 30.10.2019.

Na podlagi informativne prijave bo vsaka prijavljena enota prejele formalno 
prijavnico, ki jo bo natisnila, izpolnila ter posredovala najkasneje do 
15.11.2019 na naš naslov. Skupaj s prijavnico bodo vrtci oz. njihove enote 
prejeli tudi ostale podrobnosti in pravila natečaja.

NAJ SE SANJE 
ZAPUŠČENIH TAČK 
URESNIČIJO

Prijave na različne oblike 
ozaveščevalnih srečanj 
sprejemamo ves čas na 
e-naslov: 
ozavescanje@snaga-mb.si. 

Potrudili se bomo, da 
ustrežemo vašim željam, 
glede termina in vsebine 
srečanja.

Za kontakt v primeru 
potrebnih dodatnih 
informacij se obrnite na 
Ireno BARTOK / 051 367 212.

NAJ SE SANJE 
ZAPUŠČENIH TAČK 
URESNIČIJO

Informativne prijave:  
do 30.10.2019

Končne prijave:   
do 15.11.2019

Oddaja natečajnih izdelkov: 
do 31.3.2020

Izdelani pasji in mačji pripomočki 
oz. igrače bodo predani našim 
kosmatincem v mesecu maju, na 
dan odprtih vrat v Zavetišču za 
živali Maribor.

NATEČAJ ZA 
VRTCE

KAKO SE 
PRIJAVITI?



POGOVORNE URICE  
Skozi usmerjen pogovor in video filmček bomo 
našim najmlajšim približali odgovorno ravnanje 
z odpadki. 3+

EKOLOŠKE DELAVNICE
Otroke bomo pritegnili k okoljskemu vedenju 
skozi različne delavnice.

Ekodenarnica je zakon  
Otroci si iz odpadnega tetrapaka izdelajo 
svojo denarnico, s katero postanejo čisto pravi 
ekofrajerji. 5+

Vsak odpadek ima svoj dom  
Prikupni ekokotiček pritegne vsakega otroka 
k ločevanju odpadkov, s čemer prepoznavajo 
različne vrste in skupine odpadkov. 3+

Zabava z odpadki   
Otroci ob skupinski dodelavi, delno že pred-
oblikovanega plakata, spoznavajo pomen 
odgovornega ravnanja z odpadki. Končno 
izdelan plakat ostane na steni v igralnici. 3+  

OBISK SMETARSKE EKIPE  
Smetarji se predstavijo otrokom. Otroci se 
pobliže seznanijo s smetarskim vozilom in 
načinom praznjenja zabojnikov. 3+

OBISK MASKOTE – DUŠKO  
Naš Duško bo poskrbel za zabavno – 
ozaveščevalno druženje. Srečanje je obogateno 
s prijetnimi stiki otrok z našo maskoto, ki ima 
že kup oboževalcev. Koristno ozaveščanje in 
maskota Duško sta tako popolna kombinacija 
za otroško zadovoljstvo. 3+

NE ZAVRZI ME
Omogočanje daljšega življenja stvarem in 
dajanje novih priložnosti njihove uporabe je 
velik korak k ohranjanju našega planeta. Otroci 
za različne odpadke prepoznavajo njihovo 
ponovno koristnost in spreminjajo odnos do 
stvari. 3+

PREDAVANJA / POGOVORNE URE  
Z ozaveščevalno pogovorno uro bomo poskrbeli 
za nadgradnjo učnih vsebin na področju okoljske 
vzgoje odgovornega ravnanja z odpadki. S poučnimi 
videofilmčki popestrimo srečanje in pritegnemo učence 
k sodelovanju. I+II+III

EKOLOŠKE DELAVNICE
Učence bomo pritegnili k okoljskemu vedenju skozi 
različne delavnice. 

Ekodenarnica je zakon  
Učenci si iz odpadnega tetrapaka izdelajo svojo 
denarnico, s katero postanejo čisto pravi ekofrajerji. II+III

Zabava z odpadki  
Učenci ob skupinski dodelavi, delno že pred-
oblikovanega plakata, spoznavajo pomen odgovornega 
ravnanja z odpadki. Končno izdelan plakat ostane na 
steni v učilnici. I 

Ali veš…?  
Učenci ob skupinski dodelavi, delno že pred-
oblikovanega plakata s pomočjo infografike, ki učence 
direktno nagovarja, spoznavajo zanimivosti s področja 
problematike sveta odpadkov. Končno izdelan plakat 
ostane na steni učilnice. II+III

OBISK SMETARSKE EKIPE  
Učenci spoznavajo poklic smetarja, ki je zagotovo 
zelo zanimiv, seveda pa še zdaleč ne lahek. Smetarji 
predstavijo vozilo in način praznjenja zabojnikov. I+II

VODEN OGLED ZBIRNEGA CENTRA  
Z vodenim ogledom skozi zbirni center učenci 
prepoznavajo različne vrste in skupine odpadkov, način 
njihovega zbiranja in režim delovanja zbirnega centra 
za ločeno zbiranje odpadkov. I+II+III

OBISK MASKOTE – DUŠKO  
Naš Duško bo poskrbel za zabavno – ozaveščevalno 
druženje. Srečanje je obogateno s prijetnimi stiki otrok 
z našo maskoto, ki ima že kup oboževalcev. Koristno 
ozaveščanje in maskota Duško sta tako popolna 
kombinacija za otroško zadovoljstvo. I+II

NE ZAVRZI ME
Omogočanje daljšega življenja stvarem in dajanje 
novih priložnosti njihove uporabe je velik korak k 
ohranjanju našega planeta. Učenci za različne odpadke 
prepoznavajo njihovo ponovno koristnost in spreminjajo 
odnos do stvari. I+II+III

PREDAVANJA
Oblika ozaveščanja v obliki predavanja 
predstavlja nadgradnjo učnih vsebin na 
področju okoljske vzgoje. Dijakom bomo 
predstavili različne teme iz področja 
odgovornega ravnanja z odpadki – 
preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova 
ponovna uporaba, problematika zavržene 
hrane, ločevanje odpadkov in prednosti 
krožnega gospodarstva.

VODEN OGLED ZBIRNEGA CENTRA
Zbirni centri so pomemben segment na 
področju ločenega zbiranja odpadkov. 
Dijaki spoznajo delovanje zbirnega centra 
in svoje možnosti do njihove uporabe. Ob 
tem prepoznavajo različne vrste in skupine 
odpadkov ter načine njihovega zbiranja in 
prepuščanja na zbirnih centrih.

VODEN OGLED SORTIRNICE
Z vodenim sprehodom po učni poti sortirnice 
dijaki spoznajo pomen sortirnice, ki predstavlja 
prvi korak k prehodu mesta v krožno 
gospodarstvo. Prepoznavajo, kaj se dogaja 
z odpadki v črnih zabojnikih in katere vrste 
odpadkov se skozi proces izločijo z namenom 
njihove nadaljnje reciklaže.

OSNOVNE ŠOLE

V vrtcu se lahko otrokom že v rani 
mladosti privzgoji spoštljiv odnos do 

narave in način dela z odpadki.
Dovolite, da smo vam tukaj z našimi 

izkušnjami v pomoč.

Skozi učni program se učenci srečajo z 
različnimi okoljskimi področji, tako tudi s 

področjem ravnanja z odpadki.
Dovolite, da smo vam tukaj z našimi 

izkušnjami v pomoč.

VRTCI

Dijaki se zavedajo tako širše 
okoljske problematike kot 

nujnosti zmanjševanja količin 
odpadkov, njihovega ločevanja, 
ponovne uporabe in predelave v 

nove surovine.
Dovolite, da smo vam tukaj z 
našimi izkušnjami v pomoč in 
jim skušamo razkriti vso širino 

v smislu nujnosti kroženja 
materialov in neizbežnega 

krožnega gospodarstva.

SREDNJE ŠOLE


