
                                                                                    

ZAČETEK EKO IZZIVA:  

NAKUPUJEM LOKALNO IN Z LASTNO EMBALAŽO – ZERO 

WASTE 

 

Pri projektu uporabljamo igro za motiviranje učencev. Učenci za opravljene aktivnosti zbirajo 

točke. EKO izziv vodimo preko platforme MOJE SPRETNOSTI, kjer lahko uporabniki 

vpisujejo svoje rezultate, sledijo svojemu napredku in se primerjajo s povprečnimi 

vrednostmi.  

Na platformi Moje spretnosti so pripravljene tudi izobraževalne vsebine, ter dodatne 

informacije o posameznih aktivnostih.  

Vsi, ki nimajo lastnega uporabniškega imena lahko dostopajo do izobraževalnih vsebin, ne 

morejo pa vnašati rezultatov. Podatki za vstop so:  

Naslov platforme: www.mojespretnosti.si/app ; Splošno uporabniško ime: info@sola.si ; Geslo: sola  

Projekt financira UNESCO mladinska platforma (http://unesco-mladi.si/) 

NALOGE IN TOČKOVANJE: 

1. SPOZNAVANJE PROBLEMATIKE V DOMAČEM OKOLJU (9.4. do 
15.4.)(KONTROLNO TESTIRANJE) 

 
-     pregled izobraževalnih materialov in družinski posvet o zmanjšanju odpadkov (potrdimo v 
anketi) – 3 točke 
- reševanje ankete – 3 točke  
- priprava tekstilnih vrečk za nakupovanje sadja ali kruha – 3 točke  (vpišejo učitelji) 

 
2. IZVAJANJE AKCIJE NAKUPUJEM LOKALNO IN Z LASTNO EMBALAŽO V 

DOMAČEM OKOLJU (16.4 do 22.4.) 

 

- Obisk ene izmed lokalnih trgovin, kjer je mogoče kupiti lokalno hrano (Mercator Sp. Idrija, 
Vitaminčk, Kmetijska Idrija, Mesnica Sp. Idrija …), . -  2 točki, 

- Uporaba tekstilnih vrečk pri nakupu sadja in zelenjave (vsak tak nakup 1 točka) – od 0 
do 3 točke, 

- Uporaba tekstilne vrečke pri nakupu kruha (vsak tak nakup 1 točka) – od 0 do 3 točke, 
- Nakup mlečnih izdelkov na mlekomatu ali s povratno steklenico na tržnici 1 točka, 

- Vračilo praznih steklenic v trgovini, oziroma na avtomatih za vračanje steklenic (eno tako 
vračilo) – 2 točki, 

- Polnjenje detergenta ali mila na polnilnici, ali v trgovini, ki omogoča polnjenje (en tak 
nakup) – 3 točke 

 

ZA USPEŠNO OPRAVLJEN IZZIV JE POTREBNO ZBRATI VSAJ 12 točk.  

ZA USPEŠNO OPRAVJENO DRUGO STOPNJO JE POTREBNO ZBRATI VSAJ 18 točk 
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