
                    

 

 

Sporočilo za javnost, 15. oktober 2010 

 

Otroci iz štirih držav se bodo potegovali za najboljšo uvrstitev v prihajajočem ciklu 

Toyotinega mednarodnega natečaja Okolje in inovacija, ki se začne danes 

 

V naslednjem ciklu mednarodnega natečaja Okolje in inovacija, ki se začne danes, bodo šole 

vzele reševanje okoljskih problemov v svoje roke. 

 

V natečaju, ki ga organizirata Sklad za okoljsko izobraževanje (FEE) in Toyota Motor Europe 

preko Toyota Fund for Europe, bodo sodelovale šole na Danskem, v Latviji, Sloveniji in Turčiji, ki 

so ekošole ali pa bi to rade postale. 

 

Predstavnica za stranke pri Toyota Motor Europe Inge Huijbrechts je rekla: “Po prejšnjem ciklu 

‘Podnebne spremembe: varčujmo z energijo!’ smo ta cikel namenili temi ‘Zmanjšajmo količino 

odpadkov! Zmanjšajmo, ponovno uporabimo, reciklirajmo’, v ta neverjetno navdihujoč projekt, 

ki ga bo zaokrožil mednarodni natečaj Okolje in inovacija, pa nameravamo pa vključiti še več 

maloprodajnih trgovcev in šol. 

 

Henny Kromhout, član izvršilnega odbora FEE, zadolžen za ekošole, je dodal: “Natečaj Okolje in 

inovacija je izvrsten primer okoljskega izobraževanja. Ne samo, da spodbuja mlade k iskanju 

pravih in trajnostnih rešitev za okoljske probleme, temveč se ob podpori in sodelovanju 

Toyotinih maloprodajnih trgovcev odraža tudi v življenju lokalne skupnosti, s čimer je njegov 

učinek večji in dolgotrajnejši.” 

 

Maja 2011 bo nacionalna žirija izbrala najboljše ideje ter povezala šole s Toyotinimi 

maloprodajnimi trgovci v njihovi regiji. Trgovci bodo nato v šolskem letu 2011/12 sodelovali s 

šolami pri uresničitvi njihovih idej, ki jih bodo prijavili tudi na natečaj v okviru države. Najboljši 

projekt iz vsake države bo sodeloval na mednarodnem natečaju, skupni zmagovalec pa bo znan 

oktobra 2012. 

 

Mednarodno žirijo sestavljajo predstavniki organizacij, kot so Program Združenih narodov za 

okolje, British Council, Evropska komisija – Generalni direktorat za energetiko in promet, 

Evropska agencija za okolje, Izvajalska agencija za inteligentno energijo, CSR Europe, Toyota 

Motor Europe in Sklad za okoljsko izobraževanje. 

 

Več informacij najdete na:  www.eco-schools-toyota.org 


