
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 
Scuola Elementare Elvira Vatovec Prade 

                                                  Pobeška cesta 52, 6000 Koper                                                                                                                                
Tel.: 05/611 50 31       

e-mail: o-prade.kp@guest.arnes.si 

 

Prade, 15. 3. 2022 

 

ZADEVA: E-transformer na obisku 

 

OŠ Elvire Vatovec Prade je že vrsto let uspešno vključena v projekt Eko šola, zato želimo 

naše učence še dodatno ozaveščati o pomenu ločevanja odpadkov, tokrat odpadne električne 

in elektronske opreme.   

 

Našo šolo bo obiskal »E-transformer«, ki je multimedijsko vozilo opremljeno z fotovoltaično 

elektrarno. Ta zadošča vsem porabnikom električne energije v vozilu in je nameščena na 

strehi vozila. V notranjosti je predstavljen celoten proces zbiranja in ravnanja z E-odpadki in 

odpadnimi baterijami. S pomočjo multimedijskih pripomočkov in razstavnih eksponatov se 

lahko pobližje spoznamo s sestavo ter vplivi tovrstnih odpadkov na okolje in zdravje ljudi. 

Vodeno predstavitev vozila (45 minut) bomo tokrat omogočili starejšim učencem, saj so 

vsebine medpredmetno povezane s fiziko, biologijo, …. Ostali učenci si bodo vozilo lahko 

ogledali med odmori in po pouku. 

 

Učence pospremite do vozila učitelji, ki ste tedaj v oddelku.  

 

V matični šoli Prade bo obisk E-trasformerja v sredo, 23. 3. 2022: 

8.20 – 9.05 - 7. a in 7. č (31 učencev) 

9.10 – 9.55 - 8. a (22 učencev) 

9.55 – 10.15 ODMOR 

10.15 – 11.00 - 8. č (23 učencev) 

11.05 – 11.50 - 9. a (18 učencev) 

11.55 – 12.40 - 9. č (15 učencev) 

 

Na podružnični šoli bo obisk v četrtek, 24. 3. 2022: 

8.00 – 8.45 - 8. c (19 učencev) 

8.50 – 9.35 - 8. b (16 učencev) 

9.35 – 9.55 ODMOR 

9.55 – 10.40 - 7. c (20 učencev) 

10.45 – 11.30 - 7. b (22 učencev) 

 

Učenci 6. razredov bodo v šoli v naravi, devetošolci pa v Planici. 

 

Kratek predstavitveni video si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=vT78lBkvGkI&t=5s 

 

Veseli smo, da bo E-transformer obiskal tudi našo šolo! 

 

 

         Vodstvo šole 
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