
EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA 
ODPADKOV 

KAKO PRIJAVITI SVOJO ETZO AKCIJO NA STRANI

https://ewwr.eu/

https://ewwr.eu/


Zakaj je potrebno registrirati akcijo?

• Portal EWWR https://ewwr.eu/ je krovni portal Evropskega tedna zmanjševanja 

odpadkov, na katerem se zbirajo in beležijo akcije vseh prijaviteljev širom Evrope

• Na ta način vas lahko poiščejo zainteresirani deležniki, prav tako pa lahko tudi vi 

raziskujete druge akcije: https://ewwr.eu/actions-db/

• Akcije lahko razvrščate po tematikah, letih izvedbe, tipu organizacije prijavitelja 

in regijah oz. državah

• S prijavo akcije se lahko potegujete tudi za nagrado EWWR

https://ewwr.eu/
https://ewwr.eu/actions-db/
https://ewwr.eu/project/#awards


Zemljevid vseh prijavljenih akcij



KAKO PRIJAVITI AKCIJO?



1. korak: Ustvarite račun

• Pojdite na stran https://ewwr.eu/*

• Kliknite na “Register” („Registracija“)

• V kolikor že imate račun, kliknite na 

“Login” („Prijava“)

*Portal je v angleškem jeziku, prijavni obrazec, ki je 

dostopen po registraciji, pa je na voljo tudi v 

slovenščini.

https://ewwr.eu/


1. korak: Ustvarite račun

NA VOLJO STA DVE MOŽNOSTI: 

1. Izberite si uporabniško ime, vnesite e-naslov

ter potrdite s klikom na gumb “Register”

(„Registriraj se“)

➢ Preverite svoj e-nabiralnik

2. Prijavite se s svojim računom Facebook/Google



2. korak: 
Prijavite se v svoj račun

Če izberete prvo opcijo, preverite svoj e-nabiralnik. Nato
se vrnite na stran, vnesite uporabniške podatke in se 
prijavite.

Na spletno stran
ewwr.eu se lahko
prijavite kadarkoli



3. korak: 
Dodajte svojo akcijo

• Kliknite na “New” („Novo“) za 
dodajanje nove akcije

• Kliknite na “My Action” („Moje 
akcije“) za dodajanje in urejanje
obstoječih akcij

• Kliknite na “Profile” („Profil“), če želite
spremeniti jezik (EN, DE, ES, IT, FR) ali
dopolniti svoj profil



3. korak: Dodajte akcijo

Zgoraj levo kliknite na ikono 
“+New” („Novo“) in izberite 
“Action” („Akcija“)



4. korak: Izpolnite podatke



4. korak: Izpolnite podatke

• Vsaka sekcija prijavnega obrazca ima na voljo napotke v slovenščini (gl. sliko)

• Vzorec izpolnjenega obrazca (v slovenščini) vam je na voljo tu

• Ne pozabite se prijaviti na EWWR nagrade!

https://etzo.gzs.si/Portals/313/Vsebina/Dokumenti/ETZO21_Primer%20dobro%20izpolnjenega%20obrazca.pdf
https://ewwr.eu/project/#awards


5. korak: Objavite akcijo

• Za objavo akcije kliknite na „Publish“ („Objavi“)



KAKO UREDITI/IZBRISATI SVOJO AKCIJO?

V zavihku “My Action” 
(„Moje akcije“) lahko urejate
prijavljeno akcijo.

Če kliknete na “Edit”
(„Uredi“), boste imeli
možnost, da uredite svojo
prijavo.



SHRANITE SPREMEMBE

Ko končate z urejanjem, 
kliknite na “Update”
(„Posodobi“)



DELITE SVOJO AKCIJO!

Svoje prijavljene akcije ne pozabite tudi deliti na družbenih omrežjih!


