
 
 
 
 
E-SPACE: 
Eco-Schools 
Project Advancing  
Circular Economy  
 
Uvajanje in spodbujanje 
krožnega gospodarstva 
 



Dan okoljskega dolga 

= dan v letu, ko 
začne človeštvo 
porabljati več 
naravnih virov, kot 
jih Zemlja lahko 
obnovi v tem letu  
 
→ v zadnjih 20 
letih se je 
premaknil za dva 
meseca 



Dan okoljskega dolga: datumi 

Leto Slovenija EU Svet 

2017 13. maj 1. avgust 

2018 11. maj 2. avgust 

2019 27. april 10. maj 29. julij 



Znanje in ozaveščanje za pozitivne 
spremembe in akcijo 

• Aktivnosti, ki zmanjšujejo porabo/potrošnjo. 

• Aktivnosti, ki povečujejo odpornost naravnih 
sistemov in virov. 

• Aktivnosti, ki minimalizirajo nastajanje 
odpadkov. 

• Podpiranje trajnostnih izdelkov in storitev. 

• Povečanje zavedanja o aktivnostih, ki 
podpirajo trajnost. 



Krožno gospodarstvo 



• Pilotni projekt na globalni ravni 
FEE 

• Dve državi: 

   Slovenija in Latvija 

• Trajanje:  

   oktober 2019−november 2020 

• Starostna skupina: 

   6.−9. razred OŠ 

   srednje šole 

 

 

E-SPACE: krožno gospodarstvo v Ekošoli 



Glavne vsebine 

• Papir / kartonska embalaža za 
mleko in sokove (KEMS) 

• Plastika 

• Tekstil 

• Električna in elektronska 
oprema 

• Hrana 



Sklopi aktivnosti 
Učitelji, mentorji 

•  Zunanja aktivnost 

• Zbiranje KEMS 

• Priprava učne ure 

• Izvedba učne ure 

• Analiza LCA 
 

 

 

Učenci, dijaki 

•  Video o krožnem gospodarstvu v 
vsakdanjem življenju 

• Oblikovalski izziv 

• Analiza LCA 

• Ekokviz 

• Ozaveščevalna kampanja 

Šole 

• Izračun ohranitve dreves z uporabo recikliranega papirja na splošno (lahko 
posebej za higienski papir EcoNatural) 

• Načrt KG za šolo 

• Dogodek v povezavi s KG (obrok, repair cafe, dogodek na šoli) 

• Ozaveščevalna kampanja na ravni šole 

Učitelji, mentorji 

•  Zunanja aktivnost 

• Zbiranje KEMS 

• Priprava učne ure 

• Izvedba učne ure 

• Analiza LCA 

 

 

 

Učenci, dijaki 
•  Video o krožnem gospodarstvu v 

vsakdanjem življenju 
• Izziv: izdelki iz odpadnih materialov 
• Analiza LCA 
• Ekokviz 
• Ozaveščevalna kampanja 

Šole 

• Izračun ohranitve dreves z uporabo recikliranega papirja na splošno (lahko posebej za 
higienski papir EcoNatural) 

• Načrt krožnega gospodarstva za šolo 

• Dogodek v povezavi s KG (obrok, repair cafe, dogodek na šoli) 

• Ozaveščevalna kampanja na ravni šole 



Materiali 

• Priročnik za mentorje (prevod 

v slovenščino): 
- Definicije in sheme 

- Primeri učnih ur (predlogi) 

- Predloga za analizo LCA 

• Plakat 

• Vprašalniki (pred in po izvajanju 

aktivnosti) za: 

- mentorje 

- za učence, dijake 

 



Izobraževanje 

• Delavnice 

• Povezava z učnim načrtom (OŠ) 

• Primer: Krožno gospodarstvo v  

   lokalni skupnosti v Novem mestu 

 

 Filmi: 

    Krožna praksa Novo mesto 

    Video prispevek Mladi poročevalci 

    www.lucartprofessional.com  

 Prispevek: priročnik Razvojni izzivi 
embalažen panoge v krožnem gospodarstvu 

 

 

http://www.lucartprofessional.com/


Časovnica 

• Učenci: 20 vstopnic za obisk Gardaland (+ 2 učitelja) 

• Za mentorje: praktične nagrade 

• Šola: četrtletna brezplačna dobava higienskega papirja Lucart EcoNatural  

 

• Trajanje: oktober 2019-november 2020 

• Poročila: november 2020 

• Zaključni dogodek: december 2020 

 

Nagrade 



Inovativna krožna praksa v Sloveniji 

Novo mesto (3 leta), Brežice, 
Ljubljana: 

•  8 občin namensko zbira KEMS, ki 
ga dajejo v predelavo, da izdelajo 
higienski papir, ki ga potem 
uporabljajo institucije, ki ločeno 
zbirajo surovino zanjo 

• Lokalna skupnost je samozadosten 
vir surovin za reciklirane izdelke. 

 



Dodatne informacije, prve prijave 

E-pošta: 

gregor.cerar@ekosola.si, lucija.marovt@ekosola.si  

 

Preliminarne prijave: seznam na stojnici EKO-INICIATIVA / VALTEX 

 

mailto:gregor.cerar@ekosola.si
mailto:lucija.marovt@ekosola.si

