
TRAJNOSTNO RAVNAVJE Z ODPADNIMI MATERIALI TER OZAVEŠČANJE O KROŽNEM GOSPODARSTVU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

NATEČAJ: ODPADKOM DAJEMO DRUGO ŽIVLJENJE
Predstavitev izdelkov, ki so nastali v času šolanja na daljavo: 19. 10. 2020 -  12.  2.  2020.

   Osnovna šola Venclja Perka Domžale, Ljubljanska cesta 58 a, 1230 Domžale
    Izdelki so nastajali pri predmetih: TIT 6, TIT 7, OGL – obvezni izbirni predmet, NTE – neobvezni izbirni predmet.

    Mentorica: Petra Paradiž (učiteljica MAT - TEH)                                                                                 Domžale, 8. 4. 2021



Denarnica - tetrapak



Ime in priimek avtorja: Larisa Potočan

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljene tehnike: lepljenje, delo z nožem za papir, spenjanje, 

zarisovanje, izdelovanje lukenj. 

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: tetrapak od mleka, gumica, spenjač 

+ sponke, okrasne nalepke.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Žan Uhan

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljene tehnike: lepljenje, delo z nožem za papir, 

spenjanje, zarisovanje, izdelovanje lukenj. 

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: tetrapak od mleka, 

gumica, spenjač + sponke, okrasne nalepke.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Vrtavke



Ime in priimek avtorja: Žan Uhan

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, zarisovanje, natančno merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna pluta, odpadni 

zamašek, stara zgoščenka, okrasni papir.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Jamai Kalaba

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, zarisovanje, natančno merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna pluta, odpadna 

žogica, stara zgoščenka, okrasni papir.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Stojala za telefon



Ime in priimek avtorja: Žan Uhan

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna rolica od WC – 

papirja (2x), papir za okraševanje.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Stibor Birk

Starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna rolica od WC – 

papirja (2x), papir za okraševanje.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



 Izdelki iz lesa
(iz odpadlih jesenskih vejic)



Ime in priimek avtorja: Ožbej Gašperin, starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. a. Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir (ali škarje).

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna steklena embalaža, čajna svečka, razne naravne vejice. 

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Evita Gašperin, starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. a. Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir (ali škarje).

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna steklena embalaža, čajna svečka, razne naravne vejice, okrasni trak. 

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Gregor Strašek, starost: 9 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 4. c. Predmet pri katerem je izdelek nastal: NTE

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir (ali škarje).

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna steklena embalaža, čajna svečka, razne naravne vejice, okrasni trak. 

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Darko Stojičić, starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir (ali škarje), žaga.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna steklena embalaža, 

čajna svečka, razne naravne vejice, okrasni trak, naravna vrvica. 

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



 Nakupovalne vreče iz
zavrženih majic



Ime in priimek avtorja: Maja Stuchly

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljeno tehnika: striženje, zavezovanje, alternativa – šivanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: stara - zavržena majica, 

tekstilni okraski.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Adrian Rajner

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljeno tehnika: striženje, zavezovanje, alternativa – šivanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: stara - zavržena majica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Kiara Vošnjak

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljeno tehnika: striženje, zavezovanje, alternativa – šivanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: stara - zavržena majica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Ana Orel

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljeno tehnika: striženje, zavezovanje, alternativa – šivanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: stara - zavržena majica, 

tekstilni okraski.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



 Držalo za mokre dežnike



Ime in priimek avtorja: David Merela

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir + škarje, zavezovanje, 

izdelava lukenj.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: zavržena plastenka (1,5 litra), 

vrvica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



 Družabna igra



Ime in priimek avtorja: Jaša Lukežič

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir + škarje, zarisovanje, 

lepljenje, prepogibanje papirja (zarezni pregib - kocka), merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: zavržen karton, pokrovčki iz 

umetne mase, barvast papir, lepenka za kocko.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ojačevalniki zvoka



Ime in priimek avtorja: Nemo Ladiha Zajc 

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir + škarje, zarisovanje, 

lepljenje, natančno merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna rolica od kuhinjskih 

brisačk, zavržena plastenka (0,5 litra – 2x).

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: David Merela 

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir + škarje, zarisovanje, 

lepljenje, natančno merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna rolica od kuhinjskih 

brisačk, zavrženi plastični lončki (4 x)

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Darko Stojičić

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir + škarje, zarisovanje, 

lepljenje, natančno merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadna rolica od 

kuhinjskih brisačk, zavržena plastenka (1 liter – 2x).

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Košara



Ime in priimek avtorja: Mila Zenkovič

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. a

Predmet pri katerem je izdelek nastal: TIT 7 (tehniški dan)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, škarje, 

pletenje trakov. 

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: tetrapak od mleka, 

spenjač + sponke.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



 Trajnostni izdelki iz lesa
Material: izključno odpadni les



SPLAV

Ime in priimek avtorja: Gal Ambrož

Starost: 14 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 8. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

vrtanje lukenj, pritrjevanje z zavezovanjem.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

naravna vrvica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



SPLAV

Ime in priimek avtorja: David Merela

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: delo z nožem za papir, žaganje, 

pritrjevanje z zavezovanjem.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

naravna vrvica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



Ime in priimek avtorja: Gal Ambrož, starost: 14 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 8. b. Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: brušenje, žebljičenje, lepljenje, vrtanje lukenj.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, žebljički, okrogel les za podstavek.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale, ime in priimek mentorja: Petra Paradiž

NARAVNA 
NOVOLETNA JELKA



BOŽIČNI JELENČEK

Ime in priimek avtorja: Gal Ambrož

Starost: 14 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 8. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

vrtanje lukenj, žebljičenje, brušenje, zarezovanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

žebljički, novoletni trakovi in okraski.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



OKVIR ZA SLIKE ali VOŠČILNICE

Ime in priimek avtorja: Ema Schwarzbartl

Starost: 15 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 9. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

pritrjevanje z zavezovanjem, brušenje, zarezovanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

novoletni trakovi, naravna vrvica.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



OKVIR ZA SLIKE

Ime in priimek avtorja: Vid Horvat

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

brušenje, označevanje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

odpadni karton.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



SPLAV

Ime in priimek avtorja: Pia Zabret Verbole

Starost: 14 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 8. c

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

pritrjevanje z zavezovanjem.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

naravna vrvica, naravni okras – pero.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž



SPLAV

Ime in priimek avtorja: Vid Horvat

Starost: 13 let

Oddelek, ki ga obiskuje: 7. b

Predmet pri katerem je izdelek nastal: OGL (izbirni predmet)

Uporabljena tehnika: lepljenje, delo z nožem za papir, žaganje, 

pritrjevanje z zavezovanjem, vrtanje lukenj, merjenje.

Material, ki je uporabljen pri izdelavi: odpadne lesene veje, 

naravna vrvica, odpadno blago – jadro, košček lesa.

Ime in naslov ustanove: OŠ Venclja Perka Domžale

Ime in priimek mentorja: Petra Paradiž




