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KAZALO  EKOIDEJNIKA

  1. SKLOP - IDEJE ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČINE ODPADKOV

1. Izobešanje obvestil, ki opozarjajo na varčno uporabo vode in papirnatih brisač
2. Manj embalaže, manj smeti
3. Proč s plastenko
4. Ločujmo tudi doma
5. Čiščenje divjih odlagališč
6. Z ločevanjem do prihrankov
7. Plakati

  2. SKLOP – IDEJE ZA EKODELAVNICE

1. Kolesarnica
2. Kostumi
3. Glasbila 
4. Maske
5. Ekovoščilnica 
6. Božične smrečice in novoletni venček
7. Ekovrečka
8. Ekozgodbe
9. Ekoigrače: marioneta, štiri v vrsto, keglanje
10. Koši za odpadke
11. Ponovna uporaba embalaže
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Živijo!

Sem Ekoidejnik, knjižica, ki je nastala s pomočjo vas, vzgojiteljev, 
učiteljev in otrok, med akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Kar 150 
šol in vrtcev je prispevalo svoje najboljše ekoideje in omogočilo moje 
rojstvo.

Od nekdaj sem sanjal o tem, da bi se vse dobro, kar otroci in učitelji ter 
vzgojitelji naredite za okolje, širilo in širilo, saj smo skupaj še močnejši 
pri varovanju okolja.

Prav zato sem tukaj. Preberite in razpošljite me, saj bo le tako moje 
poslanstvo izpolnjeno. Verjamem, da skupaj lahko naredimo še veliko 
dobrega za naše okolje. 

Za lažjo uporabo naj vam povem, da sem sestavljen iz dveh delov. 

V prvem delu bi z vami rad delil ideje, ki so že marsikateri šoli in vrtcu 
pomagale pri zmanjševanju nastajanja odpadkov in s tem prihranile 
marsikateri cekin. 

V drugem delu pa lahko najdete ideje, kaj narediti, da bi odpadki ponov-
no zaživeli kot uporabne igrače, ptičje hišice, kostumi, glasbila ali celo 
kolesarnice.
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1.Sklop

OBVESTILA ZA VARČEVANJE Z VODO IN PAPIRNATIMI BRISAČAMI

V šoli lahko na varčno uporabo vode in papirnatih brisač opozarjate tako, da v 
neposredni bližini pip in podajalnikov papirnatih brisač namestite obvestila, ki 
otroke in učitelje na to prijazno opozarjajo.  

Pipa naj bo vedno zaprta, medtem ko si umivamo obraz ali ščetkamo zobe. Za 
umivanje rok in pranje posode zadošča že majhen curek vode. Pijač in sadja 
ne hladimo pod mrzlo tekočo vodo, saj se na tak način izteče v prazno velika 
količina vode. Pipo vedno dobro zapremo, da nam voda po končni uporabi ne 
odteka v nič.

                                                OŠ Marije Vere

MANJ EMBALAŽE, MANJ SMETI

Živila za pripravo malic in kosil naročajte v večjih količinah. Na ta način boste 
privarčevali tako pri denarju, saj so nakupi živil v večjih količinah cenovno 
ugodnejši, kot tudi pri stroških za odvoz odpadkov.
Embalaža predstavlja kar 35% vseh gospodinjskih odpadkov in zavzame velik del 
prostornine našega koša za smeti.

           OŠ Šmartno v Tuhinju
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PROČ S PLASTENKO

V šoli poskusite omejiti uporabo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo (plastični 
lončki, krožniki, vilice..) Pri kosilu lahko vodo ponudite v vrčih namesto v plasten-
kah. Otrokom ponudite napitke, ki niso embalirani v plastenkah.Napitke v plasten-
kah lahko pri šolskih aktivnostih nadomestite tudi s svežim sadjem, ki je prav tako 
bogato s potrebno tekočino.

Steklo se lahko reciklira neštetokrat, ne da bi pri tem izgubilo svojo kakovost. 
Proizvodnja recikliranega stekla zmanjša onesnaženje voda za 50 %. Z eno reci-
klirano steklenico se prihrani toliko energije, da varčna 11 vatna sijalka lahko sveti 
neprestano 20 ur. 

              OŠ Domžale

LOČUJMO TUDI DOMA

Učence lahko poleg ločenega zbiranja odpadkov v šoli spodbujate tudi k 
ločenemu zbiranju odpadkov doma.

Pripravite vprašalnik, s pomočjo katerega boste lahko izvedeli, ali učenci doma 
pravilno ločujejo odpadke in jih pravilno razvrščajo v zabojnike na ekoloških 
otokih. 

Za tedenska in nato mesečna poročila učencev o ločenem zbiranju odpadkov 
doma se lahko določi obliko rože oz. cvetnih listov. Vsak cvetni list je drugačne 
barve in predstavlja svojo vrsto odpadkov. Enkrat na teden, ponavadi je to v pone-
deljek, se te rože prinese v šolo. Posamezne cvetne liste se lahko razdeli na štiri 
dele ali pa se s številkami označi zaporedni teden v mesecu.

Učenci lahko navedejo tudi količino odpadkov, ki so jo zbrali tekom tedna. Ob 
koncu meseca se rožice prilepijo na plakat, tako, da lahko vsi skupaj spremljajo 
napredek ločenega zbiranja odpadkov doma.

OŠ SVIBNO
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                        OŠ Svibno

ČIŠČENJE  DIVJIH ODLAGALIŠČ 

V vašem domačem kraju lahko organizirate akcije čiščenja divjih odlagališč. 
Odlagališča lahko označite in ob njih postavite opozorilne table, da je odlaganje 
odpadkov strogo prepovedano. Divja odlagališča prijavite na www.ocistimo.si. 

OŠ Globoko
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Z LOČEVANJEM  ODPADKOV DO PRIHRANKOV 

S premišljenim, strokovnim in okoljsko ozaveščenim ravnanjem se lahko privarčuje 
tudi pri stroških zbiranja in odvoza odpadkov. 
Na gimnaziji Škofja Loka so izračunali, da lahko v enem letu z vzpostavitvijo in-
frastrukture ločevanja odpadkov privarčujejo tudi do 400 €. V posameznih nads-
tropjih šole lahko namestite koše za ločeno zbiranje odpadkov (papirja, plastike, 
stekla, kartuše, baterije,..), prav tako jih lahko postavite pred vhod šole.

                                                                                                               Gimnazija Škofja Loka 

PLAKATI

Izdelava opozorilnega plakata je namenjena za boljše in natančnejše ločevanje 
odpadkov. Plakate se lahko namesti v vseh razrednih ekokotičkih (v razrednih mini 
ekoloških otokih) in v vseh pokritih ekoloških otokih na šoli.

PLAKATI Z NAVODILI ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV

Plakati z navodili o ločevanju odpadkov nam bodo pomagali, da bomo pravilno 
ločevali odpadke. Svoj namen bodo dosegli, če bodo izobešeni poleg zabojnikov za 
ločeno zbiranje odpadkov.

              Vrtec Bohinj

OŠ Ljudski vrt, Ptuj, 
podružnica Grajena



16 17 EKOIDEJNIK

PLAKAT »ČAS RAZGRAJEVANJA ODPADKOV «

Plakat »Čas razgrajevanja odpadkov« je plakat, ki nas spodbuja k bolj odgovornemu 
ravnanju z odpadki. Seznanja nas z osupljivimi dejstvi, kot so:

•	 razgradnja stekla na odlagališčih traja več kot milijon let,
•	 plastenka se ne razgradi nikoli,
•	 razgradnja pločevinke v naravnem okolju traja 80 let,
•	 razgradnja žvečilnega gumija traja 450 let, ...

 
                                           Vrtec  Bohinj

     
                                                                     OŠ Vransko Poš Tabor                                         OŠ Vrhovci

 OŠ Prežihov Voranc, Maribor  
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                 2. Sklop

                 IDEJE ZA EKOUSTVARJANJE – EKODELAVNICE 

KOLESARNICA  IZ  RABLJENIH  PLASTENK

Kolesarnico lahko v veliki meri naredite iz plastenk. V kolesarnici bodo otroci lahko 
pustili svoja kolesa, poleg tega pa bodo spoznali, da so odpadki koristni in se lahko 
tudi znova uporabijo.

                                               Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana 



20 21 EKOIDEJNIK

KOSTUMI ZA ŠOLSKO EKOIGRO

Iz rabljenih materialov lahko izdelate kostume in rekvizite, s katerimi se otroci 
lahko igrajo med šolsko igro. Uporabite lahko različne vrste embalaž, stare zave-
se, folije itd.

EKOKLOBUKI

POTREBUJEMO: trd karton ali lepenko, vrteks, bele plastične vreče, belo blago, 
žico in plastične zamaške.

Iz kartona izrežemo 1 velik krog (poljubnega premera), nato trak poljubne širine in 
nato še manjši krog, ki naj bo v primernem razmerju z velikim.  Na večjem krogu 
s šestilom narišemo manjši krog, ki ga izrežemo. Na odprti del kroga prilepimo 
trak. Na ta trak pa damo manjši krog, da pokrije odprtino klobuka. 

TEHNIKA KAŠIRANJA: Najprej napihnemo balon. Nato natrgamo časopisni papir 
na majhne koščke. S škrobnim ali lesnim lepilom prilepimo koščke raztrgane-
gačasopisnega papirja na balon v 3 do 4 plasteh. Sušimo dan ali dva ter ločimo 
masko od balona. 

OŠ Žalec 
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GLASBILA NAREJENA IZ ODPADNIH MATERIALOV

Za popestritev glasbenega pouka lahko iz odpadnih materialov izdelate domiselna 
glasbila.
Za izdelavo citer lahko uporabite navadno leseno desko, na katero v enakomernih 
razdaljah pritrdite vijake ali žeblje, tako da začnete z najkrajšimi in končate z naj-
daljšimi. Na vijake ali žeblje nato napnite gumice različnih velikosti.

Iz plastičnih lončkov lahko izdelate ropotuljice. Najprej jih napolnite s peskom, ka-
menčki ali katerim drugim materialom, nato pa jih trdno zlepite skupaj z lepilnim 
trakom.
Boben lahko naredite iz kovinske škatle, ki jo prekrijete z barvnim papirjem. Palč-
ke so lahko narejene iz lesa, nanje pa lahko nataknete različne perlice. 

                                                                                              OŠ Žirovnica
                                     OŠ Bratov Letonja

OŠ Bratov Letonja

 MASKE NAREJENE IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA

Za izdelavo mask potrebujete časopisni papir, napihljive balončke, moko, vodo, 
olje in lesno lepilo. Časopisni papir najprej natrgate na trakove. Iz moke in vode 
pripravite lepilo, ki mu primešate še manjšo količino lesnega lepila. Balone 
napihnite, namažite z oljem, ovijte s trakovi iz časopisnega papirja, ki jih sproti 
premažete z lepilom, tako da dobite vsaj tri sloje. Ko se bo papir posušil, spustite 
iz balona zrak, oblikovano masko prerežite na pol, in dobili boste dve maski, ki jih 
lahko potem poljubno okrasite. 

                                           Vrtec Ciciban Sevnica, enota Gobice
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EKO VOŠČILNICA

Za izdelavo ekovoščilnice najprej natrgajte časopisni papir, namočite ga v vodo 
in ga pustite namakati nekaj dni. Ko bo papir dovolj mehak, dodajte malo moke. 
Nato odcedite preostalo vodo. Papir je pripravljen, da ga poljubno oblikujete. Ko se 
bo papir posušil, lahko nanj nalepite različne dekoracije, kot so posušeno cvetje, 
listje, jesenske plodove, nanj pa lahko odtisnete tudi vaše dlani.

                     Vrtec Ciciban Sevnica, enota Pikapolonica

BOŽIČNE SMREČICE 

Ali veste, da lahko sami naredite božično smreko iz rabljenih materialov in dru-
gih organskih odpadkov? Kot odpadni material lahko uporabite star papir, karton, 
plastično ovojnino, najrazličnejše pokrovčke, zlato folijo od bombonjer, plastenke, 
jogurtove lončke itd. Od organskih odpadkov pa lahko uporabite suho sadje, se-
mena, oreščke, storže, rafijo, koruzne liste, vejevje, posušene liste od dreves, vato 
itd. 

 

                       

OŠ Žalec                                            OŠ Danile Kumar                            OŠ Vrhovci, Ljubljana     
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NOVOLETNI VENČEK IZ ZAMAŠKOV

Za izdelavo novoletnega venčka iz zamaškov potrebujete obroč iz stiropora, kovin-
ske  zamaške,  steklene  kamenčke,  dekorativni trak in lak zlate barve. Delovni 
pripomočki so lepilna pištola in škarje.

Navodila za izdelavo: na obroč iz stiropora z lepilno pištolo nalepite zamaške en-
ega zraven drugega. Venček nato pobarvajte z zlatim lakom in počakajte, da se 
dobro posuši. Na zamaške prilepite steklene kamenčke. Za konec odrežite darilni 
trak in ga pritrdite na venček. Venček obesite na vhodna vrata ali steno.

                                                OŠ Brinje Grosuplje

EKO VREČKE IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA 

Za izdelavo eko vrečke potrebujete star časopis, revije, mehkejši karton, vrvico iz 
naravnega materiala, lepilo za papir, škarje in luknjač.
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Navodilo za izdelavo:

1. Zapogni zgornji in spodnji rob                     2. Ob strani zapogni robove na 
   pole navznoter (50 mm).                                   hrbtno stran pole (10 mm).

3. Časopisno polo prepogni                            4. Odvihaj zavihke in prepogni
    po sredini navzven. Na spodnjih                    vsako polovico pole navzven
    robovih pole izdelaj trikotne zavihke             v širini stranice trikotnika.
    (35 mm).

5. Razgrni polo in prepogni še levi in desni rob           6. Odvihaj spodnji rob pole
      pole navznoter(35 mm).                                                 in sestavi ovoj za vrečko.

7. Na spodnjo stran ovoja vstavi trak iz kartona.
    Časopisno polo zapogni in zalepi.

8.Namaži kartonasta trakova z lepilom in ju vstavi 
    v zgornja prepognjena robova vrečke.
   Naredi luknje ter vstavi vrvice.
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EKOLOŠKE ZGODBE O ODPADKIH IN RECIKLIRANJU

Otroke lahko spodbudite k pisanju kratkih zgodb o ekologiji. Na ta način bodo 
otroci razmišljali o odpadkih in njihovem pravilnem odstranjevanju ter recikliran-
ju. Nekaj primerov kratkih zgodb:

ZGODBA O SMETNJAKIH: 
V mestu »Tamkjersmrdi« so smeti kot ponavadi ležale vsepovsod, samo v smet-
njakih ne. Pa so se vsi smetnjaki, med drugim tudi Aronil, Zalondil in Muris, 
odločili, da ne bodo več dovolili, da se v njih odlaga smeti. Tako bodo ljudje primo-
rani izvesti čistilno akcijo. In res! Mesto je bilo od takrat naprej čisto in se ni več 
imenovalo »Tamkjersmrdi«, temveč »Bliščist.«
(Mia Miralem, 3. a)

VOJNA: 
Smeti so smetnjakom napovedale vojno. Natanko prvega maja so smetnjaki tekali 
po mestu, smeti pa so se zbrale in legla na tla. Še naprej so se bojevali, smeti so se 
upirale na vso moč, a prišlo je vse več smetnjakov. Na koncu so zmagali smetnjaki 
in počistili Slovenijo. (Pia Golob, 3. a)

ZLOMLJEN LOPAR: 
Nekoč so zavrgli zlomljen teniški lopar. Lopar je pristal na dnu smetnjaka. Nekega 
sončnega dne pa ga je našel fant, ki je iz zabave brskal po smeteh. Nesel ga je k 
svojemu dedku, ta pa ga je popravil. Lopar je bil kot nov in fant je lahko igral tenis. 
(Rok Rajher, 3. a)

OŠ Prežihovega Voranca,  Maribor
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Ekoigrače : MARIONETA »ŠKRAT« IZ EMBALAŽE

Za izdelavo marionete iz embalaže potrebujete eno veliko plastenko, štiri plastične 
posodice od Kinder jajčkov, 2x 50cm vrvice, prejico, kos usnja ali blaga, dakron ali 
vato ter 15cm dolgo palico. Ostali pripomočki so lepilo, škarje in šilo.

Postopek:

Plastenko najprej očistite in odstranite nalepko. Na sredini in pri dnu plastenke 
naredite s šilom štiri luknjice, kamor boste kasneje napeljali vrvico, na katero 
bodo pritrjene okončine. Preluknjate vsako plastično polovico od štirih Kinder 
jajčkov. Nato eno vrvico potegnite skozi luknjici na sredini plastenke, drugo vrvico 
pa skozi luknjici na dnu plastenke. Na konice vrvic namestite plastične posodice 
od Kinder jajčkov. Iz usnja oblikujte oči, nos in usta, ter jih prilepite na zgornji del 
plastenke. Iz blaga izrežite kapico, ki jo boste prilepili na vrh plastenke. Kapico 
oblepite z 2 cm širokim trakom iz kartona ali vate, na koncu pa dodajte še cofek 
iz  vate. Roke in glavo privežite na palico in dobile ste marioneto.

OŠ Notranjski odred ,
Cerknica

ŠTIRI V VRSTO

KEGLJANJE                                                                             Vrtec Trbovlje

Igro »Štiri v vrsto« lahko naredite iz rabljenih zamaškov. 
Velike  zamaške prilepite na karton, tiste malo manjše 
pa v dveh različnih barvah uporabljate za igranje. 

OŠ  Slave  Klavore, Maribor

Žogice za kegljanje lahko naredite iz časopisnega papirja, ki ga zmočite in 
zmečkate. Takšne  kroglice  postanejo  zelo  trdne,  ko  se enkrat posušijo.  Žogice  
»oblečemo«  v  mrežice različnih barv – uporabite lahko mrežice, v katerih proda-
jajo sadje. Plastenke  različnih velikosti uporabite kot keglje. Plastenke oblepite s 
časopisnim papirjem, poslikajte in prelakirajte, da bodo obstojnejše in uporabne 
tudi na prostem.
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Vrtec Bohinj                                                            Čebelice, Vrtec  Ig

                                                                      
OŠ Danile Kumar                                                    OŠ Danile Kuma

IGRAČE IZ ODPADNE EMBALAŽE (košarica in piščanček)

Za izdelavo košarice in piščančka potrebujete stare lončke od jogurtov, tetrapake 
od sokov in papirnate tulce. Prav tako boste potrebovali škarje, lepilo, čopič in 
barve. Najprej odrežite spodnji del tetrapaka, da boste dobili košarico, iz zgorn-
jega pa izrežite trak. Košarico pobarvajte in nanjo prilepite trak. Nato pobarvajte z 
rumeno barvo še lonček od jogurta. Iz kolaž papirja naredite oči in perutničke ter 
jih prilepite na jogurtov lonček.

                                            Vrtec Škofja Loka, enota Biba
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KOŠI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Koše za ločeno zbiranje odpadkov lahko izdelate tudi iz odpadnih škatel in veder. 
Škatle ali vedra lahko oblepite s časopisnim papirjem, jih poslikate in opremite z 
znakom za ločeno zbiranje odpadkov. 

Za izdelavo koša za zbiranje zamaškov lahko uporabite zavrženo kartonasto škatlo, 
ki jo lahko s pomočjo domišljije spremenite v lep koš.

OŠ Slave Klavore Maribor                   Kmetijska šola Novo Mesto      Vrtec Murska Sobota

PONOVNO UPORABIMO KARTONSKO EMBALAŽO

Iz  odpadne  kartonske  embalaže  za  živila  lahko  izdelate  posodice,  ki  vam lahko  služijo  za  sa-
jenje zelišč in drugih rastlin, kalitev, zbiranje semen, ali pa kot posodice za shranjevanje različnih 
drobnih predmetov, barvic, lup, pincet … Polepšamo jih tako, da jih oblepimo ali pobarvamo.

                                                           Vrtec Murska Sobota
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PTIČJA HIŠICA IZ ODPADNE EMBALAŽE

Iz odpadne embalaže lahko naredite tudi ptičjo hišico. Vse kar potrebujete je 
embalaža od sokov ali mleka, v katero vrežete luknjo malo večjega premera. Da 
bi bila ptičja hišica še lepša, jo lahko tudi pobarvate in oblepite. Otroci bodo lahko 
tako z veseljem opazovali in hranili ptice. 

                                                  Vrtec Mojca, enota Tinkara, Ljubljana

UPORABNI IZDELKI IZ PLOČEVINK

Pločevinke lahko spremenite v lončke za svinčnike. Okrasite jih lahko tudi tako, da 
jim oblikujete simpatične živalske obraze.

                                          Vrtec Škofja Loka, oddelek Veverica 
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Sava Tires, podjetje koncerna Goodyear v Sloveniji 

Sava Tires, podjetje koncerna Goodyear v Sloveniji, je vodilni proizvajalec pnevmatik v ju-
govzhodni Evropi. Prodajni splet Save Tires sestavljajo pnevmatike petih blagovnih znamk: 
Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica. Družba zaposluje več kot 1400 sodelavcev, ob tem 
pa se redno uvršča na sezname največjih, najbolj uspešnih in najuglednejših slovenskih 
podjetij.

Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v poslovno 
strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov. Prizadevanja za varovanje okolja se kažejo v 
konkretnih rezultatih na področju ravnanja z odpadki, topili, vodo, energijo, hrupom in zra-
kom. V zadnjih letih Sava Tires veliko pozornosti namenja ločenemu zbiranju odpadkov za 
predelavo, zato so povsod po podjetju nameščeni koši za ločeno zbiranje odpadkov, že od 
novembra 2007 pa slednjih ne odlaga na deponiji, pač pa vse odpadke oddaja v predelavo 
ali v sežig kot energent. 

V letu 2010 je Sava Tires pričela z izvajanjem akcije Pozor(!)ni za okolje. Partnerji kam-
panje (seznam si lahko ogledate na spletni strani www.sava-tires.si/) so 5000 dijakov s 
partnerskih srednjih šol ozaveščali o pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadki. V še 
razširjeni obliki se kampanja Pozor(!)ni za okolje nadaljuje tudi v letu 2011. 

Podrobnejše informacije o družbi Sava Tires ter kampanji Pozor(!)ni za okolje lahko 
najdete na spletni strani http://www.sava-tires.si/.

Sava Tires d.o.o.
Škofjeloška 6

4000 Kranj
T: 04 207 7000

E-naslov: public_relations@goodyear.com
Splet: www.sava-tires.si
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Ekoidejnik je sestavila in uredila Anita Novak
Avtorji : Publikacija je nastala s pomočjo sodelujočih vzgojno-izobraževalnih 
ustanov v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!
Jezikovni pregled: Martin Kastelic
Oblikovanje: Barbara Živčić
Za založnika: društvo Ekologi brez meja
Leto izdaje: Maj, 2011

Elektronska izdaja:  
publikacija je brezplačna. dovoljeno jo je kopirati in razpošiljati v elektronski 
obliki.
Spletno mesto: http://ebm.si/r/ekoidejnik.pdf

Izdajo Ekoidejnika je financiralo  podjetje Sava Tires d.o.o.

                                         Hvala, ker si me prebral.

Če se ti je ob branju porodila še kakšna dobra ideja, mi piši na

 zakladnicaidej@ocistimo.si


