
Mateja Trampuš, oktober  2010

Vrsta šole: Osnovna šola 

Kraj: Zadobrova, Ljubljana Polje

Starost učencev vključenih v projekt: 6-14 
let

Število učencev vključenih v projekt: 417

Število učiteljev, drugih delavcev šole 
vključenih v projekt:  54



Ostali sodelujoči v projektu: starši (40)

Vloga ostalih sodelujočih v projektu: 
sodelovanje v projektu in varčevanje doma

Potek projekta: šolsko leto 2009/2010

CILJI :

•ugotoviti začetno stanje v šoli in 
doma; 
•učence in starše navajati na 
varčevanje z energijo;
•privarčevati energijo;
•predstaviti projekt staršem, širši 
okolici.



Dejavnosti, ki so bile izvedene v 
projektu:

1.Energijske nalepke

2.Energijski detektivi

3.Anketa o varčevanju

4.Varčevanje doma

5.Izdelki otrok

1. ENERGIJSKE NALEPKE

Učenci od 1. do 3. razreda so na šolskem 
natečaju izdelali nalepke, ki so opozarjale 
na varčevanje z milom, vodo, elektriko, 
papirnatimi brisačami in WC papirjem. 
Nalepke smo nalepili po šoli. 



Anketa o uporabnosti nalepk

Ali so te nalepke spodbujale k varčnemu ravnanju?  

DA

NE

MOGOČE

Ali meniš, da smo privarčevali z elektriko?

DA

NE

NE VEM

Nalepke so bile različnih motivov. Ti je bilo to všeč?

DA

NE

NE VEM



2. ENERGIJSKI DETEKTIVI
Učenci so bili energijski detektivi. 
Nenapovedano so hodili po šoli in 
opozarjali na po nepotrebnem prižgane 
luči. Merili so tudi osvetljenost po šoli in 
o tem obveščali in osveščali ostale 
učence. 

Skupaj s hišnikom so 
mesečno popisovali 
števce za elektriko.

Največ smo prihranili 
v februarju in aprilu.



3. Anketa o varčevanju (Izdelal M. Trajbarič, 7.b)

Anketni vprašalnik je rešilo 79 učencev.





4. VARČEVANJE DOMA
Starši so prinesli v šolo CO2 odtis njihove družine. 
Nato so začeli z intenzivnim varčevanjem doma in mesečno popisovali 
elektriko in vodo. O načinih varčevanja so bili  obveščeni preko spletne
strani šole in eko kotička. Ob koncu projekta so ponovno izračunali svoj 
CO2 odtis in izpolnili anketni vprašalnik.



V anketnem vprašalniku so starši 
odgovorili, da so se vključili v projekt, ker 
bi radi varčevali in jih to zanima.

Večina jih je privarčevala z elektriko, 
nekateri tudi z vodo.

Ugotovili so, da je varčevanje zelo 
zahtevna stvar in da zahteva disciplino in 
sodelovanje cele družine.

Z varčevanjem bodo vsi nadaljevali.

Večina jih želi v projektu sodelovati tudi naslednje 
leto.



5. IZDELKI UČENCEV



Naš projekt je bil zelo uspešen,
ker so v njem sodelovali učenci, vsi delavci šole

in tudi starši.
Privarčevali smo tako v šoli, kot doma.

Predvsem pa smo se naučili 
živeti bolj varčno.




