
DOBRODOŠLI na 5. webinarju
USODA MIKROPLASTIKE V OKOLJU



Uvodni pozdrav

Dermol svetovanje, Litija
Fakulteta za varstvo okolja, Velenje (prej VŠVO)
CSIG Taranto, Italija



Webinar snemamo

Zaradi dokaza o izvedbi dogodka za potrebe Erasmus+
Ker iz delčkov tega gradiva sproti že sestavljamo spletno
učilnico

Na posnetkih se vidi le predavatelje/govorce ter predstavitev.



Današnji webinar

Je zadnji oz. zaključni iz serije petih webinarjev
Vse dosedanje gradivo je na spletni strani projekta: 

https://microplastics.today



Spletna učilnica

Prvi in drugi webinar: Gradivo je že v novi spletni učilnici!
Učilnica iz tretjega in četrtega webinarja je že skoraj gotova
Sestavljamo tudi že spletno učilnico v angleškem jeziku





Webinarji

1. (19.1.2022): Abeceda mikroplastike – od makroplastike do 
mikroplastike

2. (16.2.2022): Mikroplastika v domačem okolju in njena
uporaba v izdelkih

3. (16.3.2022): Mikroplastika v urbanih okoljih
4. (20.4.2022): Odpadna plastika – skrb in priložnost
5. (18.5.2022): Usoda mikroplastike v  okolju



Kaj bomo delali danes?

Podrobnejše informacije o tekmovanju v pripravi najboljšega
videa na temo “Za prihodnost brez mikroplastike” 
Uvod v tematiko – dr. Anja Bubik, Fakulteta za varstvo okolja
Predstavitev rezultatov raziskave dijakov Gimnazije Ljutomer
Plastika in mikroplastika v morju: primer Jadranskega morja
– dr. Oliver Bajt, Morska biološka postaja Piran
Prispevki sodelujočih dijakov in študentov
Zaključek webinarjev, kako naprej?



Pa pričnimo z vsebino!



Predstavitev nagradnega tekmovanja v pripravi najboljšega
videa na temo “Prihodnost brez mikroplastike”
Dr. Valerij Dermol



Video tekmovanje

Pričnemo jeseni z uvodnim dogodkom, ki bo ponovno
delavnica “Pripovedovanje zgodb z videom”
Čas za ustvarjanje videov
Zaključni ZOOM dogodek s pregledom ustvarjenih videov in 
razglasitvijo najboljših (marec - april 2023)
Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam v 
Ljubljani v Trampolin centru WOOP v živo (april 2023) 



Sodelovanje v tekmovanju

Ekipe, ki smejo biti sestavljene iz do 3 tekmovalcev
Vsaka ekipa lahko sodeluje z enim videom
Število ekip s posamezne šole ni omejeno



Video izdelek

Video, ki se nanaša na vsebino mikroplastike ter varovanja
okolja
Kreativnost je v celoti prepuščena tekmovalcem
Trajanje od 3 – 6 minut
Resolucija full HD (1920 x 1080 px)
Upoštevanje avtorskih pravic!



Ocenjevanje videov

80 % ocene je od strokovne komisije
20 % ocene je od publike (všečkanje videov na kanalu
YouTube)



Kriteriji za ocenjevanje videov

Originalnost videa (20 %)
Skladnost vsebine s projektom Mikroplastika (20 %)
Tehnična izvedba (20 %)
Sporočilnost (20 %)

Preostalih 20 % prinaša ocena publike – všečki na YouTube



Časovnica tekmovanja

Pričetek: oktober 2022
Oddaja video izdelkov: 15.1.2023
Ocenjevanje in pridobivanje všečkov: 22.1.2023 – 28.2.2023
Objava rezultatov in zaključni online dogodek: marec 2023
Zaključni dogodek v živo za najboljše ekipe: april 2023 v 
Trampolin parku WOOP v Ljubljani



Kaj pa nagrade?

Nagrade prejmejo avtorji najboljših 10 videov
Podelitev nagrad za najboljše ekipe iz Slovenije bo v živo na
dogodku v Trampolin parku WOOP v Ljubljani, ki tudi sicer
prispeva super nagrade za najboljše
Imamo pa vrsto zanimivih podjetij, ki sodelujejo z nami in 
bodo prispevala zanimive nagrade
Se splača!  



g. Miran Razoršek, WOOP





Ljubljana 

BTC

Ljubljana 

Rudnik

Murska 

Sobota

Maribor

Trampolin park x x

Karting x

Bowling x

Sobe pobega x x x

VR x x x

Laser Tag x x

Izzivi x x

Oktober

WOOP! ATRAKCIJE?











g. Miran Razoršek, WOOP



g. Marjan Korez, Živa center



Video

V projektu izvajamo tudi webinarje za dijake iz Italije
Francesca Gennaro, dijakinja zaključnega - 5. letnika liceja iz
Taranta
Video je simpatičen povzetek celotne problematike
mikroplastike
Italijanščina, prevedena v angleščino, računalniški govor





Francesca Gennaro
Dijakinja 5. - zaključnega letnika
Liceo Scientifico Battaglini, Taranto 
(Italija)   



Uvod v tematiko: Okoljska usoda mikroplastike
Dr. Anja Bubik, Fakulteta za varstvo okolja, Velenje



Pilotske meritve mikroplastike v sladkovodnih ribah
rdečeokah v porečju reke Mure v Sloveniji
Tamara Kolerič in Domen Bogdan, Gimnazija Franca Miklošiča
Ljutomer



Plastika in mikroplastika v morju: primer Jadranskega morja
Izr. prof. dr. Oliver Bajt, NIB – Morska biološka postaja Piran



Prispevki dijakov in študentov, ki sodelujejo v projektu



Z nami so:

Dijaki Srednje šole Izola
Mentorica: prof. Kristina Glavina
Projekt: Mikroplastika iz tekstila



SREDNJA ŠOLA IZOLA
MAJ 2022

Foto: https://fashive.org/difference-between-fiber-yarn-and-fabric/



Polimeri so prisotni v številnih izdelkih vsakdanjega življenja

in oblačila niso izjema. Tekstil je material iz naravnih ali umetno pridobljenih

vlaken, ki so stkana v blago. Umetna vlakna delimo na tista, ki so pridobljena

iz naravnih surovin, ter vlakna, ki so pridobljena iz sintetičnih surovin.

Na voljo je veliko vrst 

sintetičnih 

polimernih vlaken,

ki so prisotna v oblačilih, 

obutvi, hišnem tekstilu,

so sestavina opreme v vozilih 

in v uporabnih predmetih

(torbe, modni dodatki…), itd.
Foto: https://www.palmgear.com/what-are-the-pros-and-cons-of-polyester-fabric/

http://www.palmgear.com/what-are-the-pros-and-cons-of-polyester-fabric/
http://www.palmgear.com/what-are-the-pros-and-cons-of-polyester-fabric/


Polimerna vlakna dajejo 

številne želene lastnosti:

- elastičnost (npr. elastan),

- se navadno ne mečkajo,

- se ne krčijo,

- tkanini odvajajo vlago,

- se hitro sušijo (poliester),

- povečujejo trpežnost (najlon),

- so enostavna za vzdrževanje, itd.
Foto: https://www.amazon.com/Nother-Quick-Drying-T-Shirt-Breathable-Training/dp/B08V55KMP6?th=1

Umetna vlakna so pridobljena iz sintetičnih polimerov.
Sintetična vlakna imajo podobno strukturo kot naravna vlakna, 
po lastnostih pa so drugačna.

http://www.amazon.com/Nother-Quick-Drying-T-Shirt-Breathable-Training/dp/B08V55KMP6?th=1
http://www.amazon.com/Nother-Quick-Drying-T-Shirt-Breathable-Training/dp/B08V55KMP6?th=1


Novejše raziskave potrjujejo sproščanje vlakenc polimerov 

skozi odtok v okolje tudi s pranjem tekstilnih izdelkov.

Filtri čistilnih naprav pa ne zadržijo vseh vlakenc,

zato tudi slednja končajo v morju kot sproščena mikroplastika.

Podobno kot pranje perila 

v pralnem stroju

je tudi sušenje perila

v sušilnem stroju proces, 

kjer vlakenca odpadajo.

Oblačila tudi „razpadajo“.



NAMEN DEJAVNOSTI:

- spoznavanje in poimenovanje 

polimernih vlaken, določanje

kemijske sestave polimernih vlaken,

- ogled vlaken pod mikroskopom,

- ocena velikosti (dolžine) vlaken,

- urjenje tehnik in spretnosti 

mikroskopiranja, spoznavanje osnov 

mikrometrije za splošno rabo,

- povezovanje konkretne dejavnosti z 

okoljskim vprašanjem mikroplastike.

KAJ SMO DELALI NA NAŠI ŠOLI?

Foto: Kristina Glavina



Doma smo pregledali oblačila ter poiskali našitke,
kjer so podatki o sestavi in vzdrževanju določenega oblačila.

1. PREPOZNAVANJE POLIMEROV V TEKSTILNIH IZDELKIH

Foto: https://information-slovenia.com/radece-1433/trgovina/italijanska-modna-trendovska-oblacila/2122



Pri razlikovanju med 
naravnimi in umetnimi vlakni
smo si pomagali s spletnimi viri.
Ugotovljeno je bilo, da imamo veliko oblačil iz umetnih vlaken, 
ali pa so ta prisotna vsaj v manjšem deležu (npr. elastan).

V tabelo smo beležili vrsto in delež tekstilnih vlaken
za posamezna oblačila.

Foto: Kristina Glavina



2. PRIPRAVA MOKREGA PREPARATA

Za mikroskopiranje smo uporabili vlakna 
iz sušilnega stroja.
To so kosmi tekstila, ki jih je zadržal filter.

Pripravili smo mokri preparat 
in si ga ogledovali
pod svetlobnim mikroskopom.

Foto: Kristina Glavina



3. OPAZOVANJE IN SKICIRANJE OPAZOVANEGA OBJEKTA

Foto: Kristina Glavina



Foto: dijaki SŠI



Pri merjenju velikosti preparata (vlakenc) smo
uporabili okular z mikrometrom, ki ima 10x povečavo.
Skupna povečava je odvisna 
od objektiva (4x, 10x, 40x), 
ki ga uporabljamo
(povečava okularja x povečava objektiva),
zato so lahko končne povečave: 40x, 100x, 400x.

10 enot na skali mikrometra pomeni:
- pri rabi objektiva 4x = 2500 µm
- pri rabi objektiva 10x = 1000 µm
- pri rabi objektiva 40x = 250 µm

Izbrali smo vlakno in povečavo (objektiv), pod katero
smo želeli opraviti meritev. Dolžino oz. širino izbranega 
vlakna (delca) smo približno ocenili s štetjem enot
(črtic) na skali mikrometra ter jih pretvorili v
mikrometre, pri čemer smo upoštevali povečavo
objektiva, s katero smo delali.

4. MERJENJE TEKSTILNIH VLAKEN 
POD MIKROSKOPOM

Foto: Kristina Glavina



5. VREDNOTENJE IN REFLEKSIJA

1. Česa ste se naučili v dejavnosti? 
Kaj ste spoznali, odkrili, prvič videli? 
Česa niste vedeli?
Katere spretnosti in katera znanja 
(morda spoznanja)
ste pridobili v dejavnosti?

Foto: Kristina Glavina



2. Ocenite v kolikšni meri je dejavnost pripomogla, da ste izboljšali vaše 
predstave o mikroplastiki iz tekstila?



3. Kaj bi v dejavnosti 
spremenili,
drugače opravili 
ali izboljšali?
Navedite svoje predloge.

Foto: dijaki SŠI



Foto: https://www.vox.com/videos/2019/2/25/18239881/microfibers-seafood-laundry-microplastics-marine-pollution-oceans

Hvala.

http://www.vox.com/videos/2019/2/25/18239881/microfibers-seafood-laundry-microplastics-marine-pollution-oceans
http://www.vox.com/videos/2019/2/25/18239881/microfibers-seafood-laundry-microplastics-marine-pollution-oceans


Viri:

https://microplastics.today/materials/slovenia/

https://svetmetraze.si/blog-post/vse-o-blagu-umetna-vlakna

https://microplastics.today/materials/slovenia/
https://svetmetraze.si/blog-post/vse-o-blagu-umetna-vlakna


HVALA!

Dijaki Srednje šole Izola
Mentorica prof. Kristina Glavina
Projekt: Mikroplastika iz tekstila



Vseh 5 webinarjev je zaključenih, kaj pa sedaj?



Naslednji koraki

Celotno gradivo z vseh webinarjev bo stalno dostopno na
spletni strani: www.microplastics.today
Do jeseni bo v celoti pripravljena spletna učilnica z vsemi
gradivi: www.microplastics.today/materials/slovenia
Če ima kdo izmed učiteljev še kakšna svoja gradiva in nam
jih posreduje, jih bomo tudi vključili v učilnico (seveda z 
navedbo avtorja)

http://www.microplastics.today/
http://www.microplastics.today/materials/slovenia


Video tekmovanje

Pričnemo jeseni z uvodnim dogodkom, ki bo ponovno
delavnica “Pripovedovanje zgodb z videom”
Čas za ustvarjanje videov
Zaključni ZOOM dogodek s pregledom ustvarjenih videov in 
razglasitvijo najboljših (marec - april 2023)
Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad najboljšim ekipam v 
Ljubljani v Trampolin centru WOOP (april 2023) 



HVALA, KER STE BILI Z NAMI
WEBINAR #5: OKOLJSKA USODA MIKROPLASTIKE


