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Ljubljana, 15. 9. 2020

ZAPISNIK EKO ODBORA Z DNE 14. 9. 2020
Prisotni: Priložena lista prisotnosti.
DNEVNI RED:
1. pregled zapisnika zadnjega srečanja,
2. potrditev članov EKO odbora,
3. načrtovanje programa za delo v letu 2020/2021,
4. razno.
Ad 1: Pregled zapisnika zadnjega srečanja Eko odbora.
Pri pregledu zapisnika s prejšnjega srečanja ni bilo pripomb ali posebnosti.
Ad 2: Potrditev članov Eko odbora.
Eko odbor je sklepčno potrdil vse člane.
Ad 3: Načrtovanje programa za delo v letu 2020/2021.
a. ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
1. PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE V INTERAKCIJI – sodelujejo vse enote,
vodja projekta je Nevenka Povirk.
2. SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica – enota Blok, vodja projekta je Mojca
Košmrlj.
b. Tematski sklopi:
1. VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO – enote SN,
NP, ZD, Blok, vodja projekta je Nika Ribarič.
2. ŽIVETI S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI – enota RC, vodja projekta je
Alenka Dolanc.
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c. Projekti:
1. TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA ZELENI KORAKI (natečaj kreativnega
ustvarjanja) – enoti ZD in SN, vodja projekta bo Rebeka Zajc Barukčić (po vrnitvi
s porodniške odsotnosti), načrte pošljete Tanji Stević.
2. NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! – enota RC, vodja projekta je Urša
Mak.
3. EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – vse enote, razen Zajčja dobrava 2, vodja je
Nataša Nučič.
d. Prispevki:
Sodelovali bomo s strokovnimi prispevki v Zborniku zbranih vsebin zgodnjega
naravoslovja.
Do 2. 10. 2020 strokovne delavke (vzgoijteljice) pošljejo načrte za projekte vodjam
posameznih projektov. Enoten obrazec za ekoakcijski načrt je v prilogi.
Vodje projektov pa do 12. 10. 2020 pošljejo vse Eko akcijske načrte koordinatorkam po
elektronski pošti. Enoten obrazec za ekoakcijski načrt je v prilogi.
Ad 4: Razno.
–
–
–
–
–
–

Akcija zbiranja papirja za Tima Bučarja ni bila uspešna, saj ni bilo odziva z njegove
strani.
Pri naslednjem razpisu bo organizatorka ZHR Marinka Svetek namesto plastičnih
kozarčkov poskusila naročiti papirnate.
Strokovne delavce in starše iz vseh enot spodbudimo k uporabi vrečk iz blaga za
umazana in mokra otroška oblačila.
ROJSTNI DNEVI OTROK naj bodo letos popolnoma v izvedbi strokovnih delavcev –
otroci od doma ne nosijo NIČESAR, niti darilc za prijatelje (po navodilu
organizatorke ZHR Marinke Svetek).
BRALNE ZNAČKE (Ciciuhec in Eko branje) zaenkrat potekajo brez knjig od doma
(po navodilu Organizatorke ZHR Marinke Svetek). Strokovni delavci izvajamo branje
in pripovedovanje v vrtcu.
Če imajo strokovne delavke in delavci kakršnekoli predloge, želje, potrebe in ideje, to
lahko sporočijo koordinatorkam projekta Eko vrtec.

Naslednje srečanje Eko odbora bo predvidoma v začetku pomladi.

Pregledala: Urška Novinič

Zapisala: Tanja Stević
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