
Izdelava preprostega filtra za vodo je zelo enostavna in vam lahko pride prav v izrednih razmerah, ko 
pitna voda ni na dosegu. Večina materialov, ki jih bomo uporabili za izdelavo filtra, je zelo osnovnih 
in jih lahko najdete kar doma. Izdelan filter nam prikaže tudi naravni proces kroženja vode čez prst in 
kamnine ter hkrati njeno samodejno očiščevanje v naravi. Pomembno je poudariti, da ko enkrat vodo 
preveč onesnažimo s kemikalijami in meteornimi vodami, uničimo njeno samodejno očiščevanje, zato 
je potrebno.....

Pripomočki: 
- škarje  
- 0.5 l plastenka
- kozarec za vlaganje (deluje kot stojalo za filter) *lahko se uporabi tudi spodnji del plastenke  
- bombaž oz. vata, lahko tudi kavni filter
- sestavine za filter: 
• aktivno oglje (1 l=5 €, prodajajo ga v trgovinah) 
 *lahko ga nadomestimo z navadnim ogljem
• mivka za peskovnike 

• kamenčki oz. prod 

Treba je poudariti, da je prečiščena voda samo mehanič-

no in kemično prečiščena. Bakterije in virusi so še vedno v 

vodi in jo je treba prekuhati, da postane pitna.

Očistimo umazano vodo z doma izdelanim filtrom

Miha Godec

 

Agencija GOLEA Nova Gorica 

IZOBRAŽEVANJE
za učitelje in vzgojitelje, ki izvajajo OVE in URE vsebine v okviru pouka, krožkov, tehničnih dni ali ostalih 
izobraževalnih aktivnosti v vrtcih in šolah. Cilj je zagotavlja
občinah". Prav tako so vabljeni novi učitelji/vzgojitelji, ki jih tematika zanima.
Šole ter vrtci, ki so sodelovali v okviru projekta Obnovljivi viri energije v primorskih občinah – 
OVE in URE krožki ter tehnični dnevi, so na delavnici obvezane zagotoviti udeležbo vsaj enega 
učitelja/vzgojitelja.  
 

24/08/2018
Primorskem tehnološkem 

Program izobraževanja:
8.00-9.00 Prijava udeležencev (kava in rogljički) 
9.00-9.05 Uvodni pozdrav 
9.05-9.50 Fizikalne in kemijske lastnosti vode, od vzorčenja do analize  

č  
9.50-10.35 Voda je naš življenjski vir in naša skupna dobrina  

 
10.35-11.20 Filtriranje vode in delavnica izdelave vodnih filtrov  

 
11.20-11.50 Tehnologije čiščenja odpadnih vod 

11.50-12.00 Razprava 
 

12.00-12.30 Odmor z malico 
 

12.30-14.00 Ogled Centralne čistilne naprave Nova Gorica, Vrtojba  
 

14.00-14.15 Odmor 
14.15-16.00 Posvet s predavatelji (fakultativno) 

Udeleženci bodo skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v 
nazive (Ur. list RS št. 54/2002 s spremembami) prejeli potrdilo o udeležbi. 
Izvedba izobraževanja poteka v okviru letnega načrta za izvedbo aktivnosti iz lokalnega energetskega 

cepta vaše občine v letu 201

Kontakt: Boštjan Mljač, gsm. 031 711 163, prijave zbiramo na naslov: bostjan.mljac@golea.si. 

ODGOVORNO RAVNANJE Z VODO 
 


