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Poglabljamo vsebine in znanje:
PODNEBNE SPREMEMBE, OGLJIČNI ODTIS, KROŽNO
GOSPODARSTVO

Vsebina:

2-4

Okolje ne pozna meja. Zato so okoljska oziroma širša trajnostna vprašanja in problematika vse bolj kompleksna, teme prepletene, odgovori pa nikakor preprosti. To se je izkazalo tudi na
letošnji konferenci koordinatorjev programa Ekošola v Laškem,
na kateri smo znova postavili v središče podnebne spremembe.
Te se prepletejo z vsemi drugimi temami, kar so osvetlili zanimivi predavatelji. Dotaknili pa smo se tudi našega obnašanja
in odnosov.
Zagotovo bomo naredili velik korak naprej, če bomo vsaj del
slišanega prenesli v svoje delo in osebno življenje. Pomembno
je, da z dejanji pokažemo tisto, česar besede ne zmorejo. Pri
tem so vam lahko v pomoč tudi dobre prakse, ki jim prav tako
namenjamo čedalje več pozornosti in za katere želimo, da jih
predstavite na naših dogodkih, še zlasti pa v Ekoskladovnici,
spletni zbirki dobrih okoljskih izobraževalnih in ozaveščevalnih
praks.
Z enim samim dejanjem lahko sprožimo val sprememb. To so
nam mladi odločno in glasno pokazali v preteklem šolskem letu
in vse kaže, da se bo podnebno gibanje vztrajno nadaljevalo.
Veliko zadovoljnih okoljskih korakov v šolskem letu
2019/2020!

S konference
koordinatorjev programa
Ekošola

Novi projekti 2019/2020
Ekošola meri odtis CO2
Odpadkom dajemo novo
življenje
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Mednarodni projekti:
5-6
E-SPACE
Biotska raznovrstnost
Mladi poročevalci za okolje
LEAF

KOLEDAR DOGODKOV:
30. oktober
8. november

Rok za oddajo ekoakcijskega načrta 2019/2020 (razen fakultet)
Rok za prijavo projekta v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja
odpadkov (ETZO) v EU zbirko
15. november
Tradicionalni slovenski zajtrk Več
20. november
Nezavezujoče prijave na mednarodni projekt E-SPACE na
info@ekosola.si
16.–24. november
Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), letošnji slogan:
»Ponovno uporabo spremeni v navado«, Več
30. november
Rok za oddajo ekoakcijskega načrta za fakultete
12. december
Ekokviz za SŠ: šolsko tekmovanje
December
Delavnica na temo krožnega gospodarstva
29. januar 2020
Ekokviz za OŠ: šolsko tekmovanje
Februar 2020
Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje
4. marec 2020
Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje, OŠ Jurija Vege Moravče
13.‒15. marec 2020 Sejem Altermed, spletna prijava do 31. 12. 2019
7. maj 2020
Mednarodna konferenca »Z lokalno pridelano hrano, gibanjem do
zdravega življenjskega sloga«, Radenci
19. maj 2020
XIV. srečanje koordinatorjev vrtcev v Vrtcu »Otona Župančiča« Slov. Bis.
21.‒ 23. maj 2020
Drugi ekotabor koordinatorjev programa Ekošola, Čatež ob Savi

Drugi projekti :

7-8

Napovedujemo
Koristne informacije
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S konference koordinatorjev programa Ekošola
23 novih zelenih zastav, 485 udeležencev, ogljični odtis, novi projekti
Triindvajsetega septembra letos smo se ponovno
zbrali v Laškem; kar 485 koordinatoric in
koordinatorjev programa Ekošola iz vse Slovenije se je
zvrstilo na tem osrednjem letnem dogodku. Vsebinska
rdeča nit konference je bila nadaljevanje lani začetega
tematskega sklopa Podnebne spremembe. V letošnjem
šolskem letu ga nadgrajujemo z izračunom ogljičnega
odtisa.

Različni vidiki gostujočih
predavateljev
Možnosti za blaženje in prilagajanje podnebnim
spremembam so predstavili trije gostujoči
predavatelji. Dr. Darja Piciga je predstavila podnebne
spremembe kot središče prizadevanj za trajnostno
prihodnost, mag. Ivan Kenda je iz svojega praktičnega
dela v mreži EN SVET povzel vrsto mogočih ukrepov
v vsakdanjem življenju, s katerimi lahko zmanjšamo odtis CO2, dr. Rok Mihelič z Biotehniške fakultete v Ljubljani pa je
predstavil ohranitveno kmetijstvo in opisal, kako ravnati v vrtu, sadovnjaku, na njivi. Analiza vprašalnika po konferenci je
pokazala, da ste bili z izbiro predavateljev in vsebin zelo zadovoljni in da jih boste lahko uporabili tudi pri svojem delu.

Ekologija odnosov
Pravila lepega vedenja so vedno obstajala
in bodo tudi v prihodnje, čeprav se
spreminjajo, ker so izraz duha časa,
razmerij moči in socialne strukture. V
naših medsebojnih odnosih upoštevajmo,
da mora biti naše vedenje tako, da drugim
ne bo škodovalo, temveč jim bo koristilo,
ne zbujalo občutka krivde, in bo veljalo za
pošteno. Besedilo je povzeto iz uvodne
besede predavateljice Bojane Košnik Čuk,
ki je na konferenci predavala o pravilih
vedenja, ki vpliva na naše zadovoljstvo,
odnose, sodelovanje in uspešnost. Po
odzivih sodeč je tudi ta predavateljica
udeleženke in udeležence zelo navdušila.

Dobitniki okoljskega znaka Zelena zastava za šolsko leto 2018/2019
Na konferenci smo zaploskali 23
ustanovam, ki so se pridružile naši
mreži potem, ko so v preteklem šolskem
letu prvič uspešno zaključili sedem
korakov po metodologiji programa
Ekošola. Zelene zastave plapolajo v več
kot 51.000 ustanovah v 72 državah po
vsem
svetu.
Seznam
letošnjih
prejemnikov
je
objavljen
na
www.ekosola.si/novice.

Projekt Ekošola meri odtis CO2
sofinancirata Eko sklad in MOP
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S konference koordinatorjev programa Ekošola

Predstavljenih 21 dobrih praks
V vzporednem delu konference smo tudi letos omogočili predstavitev
dobrih praks preteklega šolskega leta. Obravnavali so podnebne
spremembe, trajnostno mobilnost, krožno gospodarstvo, učinkovito rabo
energije, biotsko raznovrstnost, recikliranje odpadkov in izdelavo novih
izdelkov, odpadne materiale, raziskovanje vode in odgovorno ravnanje s
hrano. Mentorji so predstavili metode, materiale, tehnike in opremo, ki so
jih uporabili pri izvajanju projektov. Uporabljene postopke so predstavili v
obliki plakatov, PPT predstavitev ter praktično prikazali posamezne
korake in aktivnosti.

Projekt Ekošola meri odtis CO2
sofinancirata Eko sklad in MOP
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S konference koordinatorjev programa Ekošola

Podelili nagrade za projekte, zaključene v šolskem letu 2018/2019
Na konferenci smo podelili priznanja in nagrade za projekte iz preteklega šolskega leta: Šolska VRTilnica, Vem, zato odgovorno
jem, Mladi poročevalci za okolje in Likovni natečaj Eno drevo. En svet. Na odru se je zvrstilo več kot 240 predstavnikov
zmagovalnih ustanov. V preteklem šolskem letu smo tako s pomočjo podpornikov podelili nagrade za več kot 5000 evrov. Seznam
nagrajencev je objavljen v prvi številki spletnega novičnika Ekošolski
list, za Mlade poročevalce pa na spletni strani ekosola.si/novice.

Spodbujamo trajnostno mobilnost – kdo so nagrajenci ankete s konference?
Ker se na konferenco pripeljete z vseh koncev Slovenije, vsakič znova spodbujamo trajnostno mobilnost, še posebno, ker je bila
letošnja konferenca časovno organizirana takoj po evropskem tednu mobilnosti. Letošnji slogan je bil GREMO PEŠ, to pa je
tudi eno od vprašanj ankete. Med 110 odgovori, ki smo jih prejeli v skrinjico, je bilo pravilnih 29 odgovorov na zastavljeno
vprašanje, ali poznate izraz multimodalnost, ki je kombinacija različnih prevozov, tudi hoje, smo izžrebali pet nagrajencev:
 Andreja Gregorčič, Vrtec Krkine lučke pri OŠ Vavta vas

Anita Kirbiš, Vrtec Starše

Saša Jotanović, Vrtec Jadvige Golež Maribor

Sonja Škoberne, OŠ I. Tabor Maribor

Mateja Norčič, OŠ Puconci
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti na naslov vrtca/šole.
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NOVI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Program dela vsako šolsko leto poleg lastnih aktivnosti ustanove sestavljajo tudi izbrani projekti. Zato si prizadevamo, da
ustanovam omogočimo možnost izbire projektov z različnimi temami, različno stopnjo zahtevnosti in številom aktivnosti. Letos
uvajamo tri povsem nove projekte, eden je tudi mednarodni, pridružujejo pa se drugim, ki so že utečeni, a so vendarle vsako
leto osveženi in nadgrajeni.

Ekošola meri odtis CO2
Znanje o podnebnih spremembah nadgrajujemo z novim dveletnim projektom, namenjenim
raziskovanju in merjenju ogljičnega odtisa, ki je posledica naših dejavnosti. Z njim
spodbujamo uvajanje ukrepov za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam ter merjenje
učinkov teh ukrepov v razredu in šoli. S tem namenom bomo v sklopu projekta razvili
kalkulator za merjenje odtisa CO2 v šolah. Mentorji ga boste lahko uporabili kot didaktični
pripomoček in kot spodbudo za načrtovanje, uvajanje in merjenje ukrepov v šoli.

Projekt Ekošola meri odtis CO2
sofinancirata Eko sklad in MOP

Odpadkom dajemo novo življenje – spodbujanje in ozaveščanje o različnih vrstah odpadne
embalaže
Z novim projektom združujemo dosedanja okoljsko-humanitarna projekta »Jaz, ti, mi za Slovenijo –
stara plastenka za novo življenje« in »Star papir zbiram, prijatelja podpiram«. Projekt obravnava
vire surovin, proizvodnjo in recikliranje izbranih vrst odpadne embalaže in materialov
ter tudi njihov širši krogotok (krožno gospodarstvo), s poudarkom za:
 odpadni papir in karton,
 odpadno plastiko,
 odpadne kovine in
 odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove (KEMS ali Tetra Pak).
V sklopu projekta spodbujamo organizacijo krajših zbiralnih akcij za navedene vrste odpadne embalaže, skozi katere se
otroci učijo o predelavi posameznih vrst odpadne embalaže in njihovi predelavi v nove, reciklirane izdelke. Pri delu z otroki si
lahko pomagate z didaktičnimi pripomočki družbe Dinos. Vsebine lahko povežete z Eko-paketom in novim projektom ESPACE, krožno gospodarstvo v našem življenju. Decembra bomo na temo krožnega gospodarstva organizirali delavnico.

MEDNARODNI PROJEKTI
E-SPACE, krožno gospodarstvo v našem življenju ‒ zbiramo prijave
E-SPACE (Eco-Schools Project on Advancing Circular Economy) je namenjen izobraževanju o
krožnem gospodarstvu kot nosilnem modelu prihodnjega zelenega razvoja in uvajanju krožnega
gospodarstva v šole. Kot pilotni projekt na ravni FEE (mednarodne Fundacije za okoljsko
izobraževanje) ga bomo prvi izvajali v Sloveniji in Latviji. Nosilci glavnih aktivnosti so učenci tretje
triade v OŠ in srednješolci, pri čemer je priporočeno, da je vanje vključenih čim več drugih učencev,
učiteljev, pa tudi vodstvo šole. Krožno gospodarstvo je namreč celovit pristop, ki predvideva
spremembe v razmišljanju in delovanju vseh nas. Zato bodo aktivnosti potekale v treh sklopih:
 za učence in dijake, učitelje, profesorje in celo ustanovo.
Učenje o krožnem gospodarstvu v tem projektu temelji predvsem na raziskovanju krožnega gospodarstva in iskanju
novih, inovativnih rešitev na konkretnih primerih, še zlasti pa poudarja:
 papir, plastično embalažo, hrano, tekstil ter električno in elektronsko opremo.
V sklopu FEE smo razvili praktični priročnik za mentorje (trenutno v prevajanju), kjer so predlogi učnih ur in
dejavnosti s seznamom potrebnih pripomočkov in priporočil za izvajanje. Pomagali si boste lahko tudi z vprašalniki za
učence in učitelje o krožnem gospodarstvu, plakatom o krožnem gospodarstvu in drugimi viri. Projekt traja do
novembra 2020, sklepni dogodek je predviden novembra ali decembra 2020. V sodelovanju s podpornikom projekta, družbo
Lucart, bomo najboljši skupini iz vsakega sklopa podelili praktične nagrade.
Ker gre za pilotni projekt na ravni FEE, bomo s sodelujočimi šolami tesneje sodelovali, se dogovarjali in spremljali
aktivnosti. Zato prosimo vse zainteresirane šole, da pošljete nezavezujoče prijave za sodelovanje na
info@ekosola.si do 20. novembra 2019, po končni odločitvi pa boste projekt vpisali tudi v Eko-portal. https://
www.ecoschools.global/espace
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Biotska raznovrstnost: Veliki lov na rastline se nadaljuje
Mednarodni projekt Biotska raznovrstnost je osredinjen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s
posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanih živalskih vrstah. Namenjen je vrtčevskim
otrokom in učencem prve triade. V projekt se vključite s prijavnico, ki jo pošljete do 30. oktobra
2019 na e-naslov: hribar.tina5@gmail.com.
Poteka v petih korakih. Najprej je potrebna registracija, sledi pregled s pomočjo ankete, ki vam je na
voljo na spletni strani. Z otroki in učenci raziščite izbrani habitat, ga narišite in zabeležite prisotne
vrste. Skozi leto spremljajte dogajanje in življenje v svojem habitatu ter izvedite ukrepe za zaščito in
povečanje števila vrst. Svoje delo ovrednotite. Vaše poročilo bo slikovni prispevek, ki ga bomo objavili.
Na spletni strani projekta so na voljo anketa, priročnik za učitelje, delovni zvezki za posamezne starostne skupine in
terenske kartice za prepoznavanje vrst. Primere dobrih praks preteklih let si lahko ogledate na spletni strani
slovenia.exposure.co, Facebook strani Raziskovalci biotske raznovrstnosti in Twitterju EkosolaSLO. Več o projektu, vsebinah in
aktivnosti je na povezavi https://ekosola.si/raziskovalci-biotske-raznovrstnosti-2/ .

Mladi poročevalci za okolje
Učence, dijake in študente, ki želijo okoljske vsebine predstaviti širše in na drugačen način, vabimo, da
postanejo mladi poročevalci za okolje. Sporočajte svoje misli, opažanja, opise, komentarje, razprave,
pošljite fotografije ali videoposnetke. Predlagamo, da pripravljate prispevke po spodnjem seznamu,
dobrodošli pa so tudi prispevki o drugih temah.
⇒ Podnebne spremembe (oktober – november) do vključno 13. 12. 2019
⇒ Gozd, krožno gospodarstvo (december – januar) do vključno 10. 2. 2020
⇒ Trajnostna mobilnost (februar – marec) do vključno 10. 4. 2020
⇒ Biotska raznovrstnost (april – maj ) do vključno 7. 6. 2020
V natečaju lahko sodelujejo učenci, dijaki in študenti, stari od 11 do 25 let, obravnavamo jih v treh starostnih kategorijah: 11–14
let, 15–18 let, 19–25 let. Prispevki na katerokoli temo, ki jih bomo prejeli do 30. marca, se uvrstijo tudi v ocenjevanje za
mednarodno tekmovanje. Več
Upoštevajte navodila za oddajanje prispevkov
Prosimo, da pri oddajanju prispevkov dosledno upoštevate:
- da gre za novinarsko poročanje in novinarski način predstavljanja vsebine, zato sledite smernicam za posamezni žanr in
tehniko,
- da navedete naslednje podatke:
 tehniko (pisni, fotografski, videoprispevek),
 starostno skupino,
 temo,
 ime ustanove,
 ime in priimek avtorja (ter e-naslov avtorja, če nima mentorja),
 ime in priimek mentorja ter e-naslov mentorja,
 za pisne prispevke dodatno navedite žanr in dodajte fotografije v ločenih datotekah (.jpg), ki so ustrezne kakovosti za
objavo v časopisu,
- naslov za pošiljanje: info@ekosola.si.

LEAF – Znanje o gozdovih
Mednarodni projekt poteka po korakih t. i. gozdnega cikla, ki je usklajen s
sedmimi koraki dela v programu Ekošola. Ustanova, ki v enem šolskem letu izvede
t. i. gozdni cikel, prejme certifikat oziroma listino LEAF. Posebej zanimiv in
primeren je za ustanove ali skupine otrok, ki namenjajo več pozornosti tematiki
gozdov in z gozdovi povezanim temam, ter za ustanove,
ki želijo čim več učnih ur in drugih dejavnosti izvesti v
gozdu in naravi. V sklopu programa LEAF oziroma
akcijskega načrta otroci obiščejo gozd vsaj dvakrat na
leto ter izvedejo vsaj tri dejavnosti v šolskem letu.
Seznam predlaganih dejavnosti je na spletni strani
projekta, dodate pa lahko dejavnosti po svoji izbiri ali
predlogu otrok.
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DRUGI PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Mladi svetu energije – Nizkoogljično je odlično!
Ustvarjajte na temo energije in energetike! Že poznani projekt podpira nizkogljičnost. Kako lahko sodelujete?
Raziskujte, razmislite, zamislite, predstavitev. Na voljo vam je učno gradivo, opis projekta, starostne skupine in
aktivnosti pa so na voljo na voljo spletni strani Ekošola/Mladi v svetu energije.

Hrana ni za tjavendan
Že šesto leto zmanjšujemo količino zavržene hrane z izvajanjem raznolikih aktivnosti. Za mentorje projekta
smo tudi letos pripravili didaktično gradivo, v katerem so navedeni koraki dela in aktivnosti.

Dnevnik zavržene hrane, ki ga lahko prilagodite sebi, učencem in času, ki ga imate na voljo. V njem
imate primere dobrih praks tudi iz preteklih let. Zasnovan je tako, da boste lahko skupaj z otroki/
učenci opravljali meritve zavržene hrane, ugotavljali, katera hrana se na šoli in doma največkrat
zavrže, zbirali boste recepte babic in dedkov za pripravo jedi, iskali nove recepte, iskali rešitve za
zmanjšanje količine zavržene hrane…. Dnevnik boste dopolnjevali tudi z izvirnimi dejavnostmi. Novost letošnjega
projekta je, da bo vaše končno poročilo kar Dnevnik zavržene hrane oz. raziskovalna naloga dijakov.
Rok za oddajo je 4. maj 2020.

Kuhlin družinski dnevnik zavržene hrane – Vsaka ustanova, ki se bo prijavila v projekt, prejme po pošti dnevnik
(mapo z junakoma Kuhlo in Polentnikom, navodila in vložne raziskovalne liste). S pomočjo dnevnika boste z otroki/
učenci/dijaki spremljali, katere vrste hrane se doma največkrat zavržejo in zakaj se to dogaja. Dnevnik je prostor za
izmenjavo zamisli, kaj narediti z odvečno, a še uporabno hrano. Vsak otrok/učenec/dijak lahko prispeva en recikliran
recept. Na koncu pa skupaj s svojo družino zapiše družinsko zavezo za zmanjševanje količine zavržene hrane.
Rok za oddajo je 4. maj 2020.

Nagradni natečaj Reciklirana kuharija - Vabimo vas k oddaji receptov, kaj narediti iz živil, ki jih ne porabimo v
celoti ali pa nam ostajajo ter jim bo potekel rok.
Novost: Recepte predstavite na čim bolj kreativen način in priložite tudi RECEPT, NATIPKAN V WORDU.
Rok za oddajo receptov za Reciklirano kuharijo je 31. marec 2020.

V okviru projekta bo brezplačna delavnica za mentorje projekta, organizatorje prehrane in vodje šolskih
kuhinj, ki bo potekala na Sejmu Altermed v petek, 13. marca 2020.

Trajnostna mobilnost, Misija: Zeleni koraki
Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju vplivamo na naše okolje, zdravje in
kakovost življenja. Kljub sodobnemu načinu življenja lahko poskrbimo za okolju in
zdravju prijaznejše načine prevoza. V okviru projekta je razpisan nagradni natečaj v treh
kategorijah, kjer boste lahko likovno ustvarjali. Predlagane aktivnosti po posameznih
starostnih skupinah so objavljene na povezavi https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-2/ .
Kot novost v letošnjem letu vas spodbujamo k pripravi učinkovite in zanimive učne ure o trajnostni mobilnosti.
Mentorje in učence vabimo, da oblikujete različne starostne skupine in se lotite izzivov, ki jih prinašajo sodoben
promet ter povezani temi varnost v prometu in zdrav življenjski slog. Vabimo vas, da zasnujete svoj dan
trajnostne mobilnosti ali celo poseben teden trajnostne mobilnosti. Prosimo, da izdelke posredujete do 30. marca 2020.

Eko-paket
Namenjen je ozaveščanju o pravilnem ločevanju odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove
(KEMS ali Tetra Pak) in izdelavi novih, uporabnih izdelkov iz te vrste odpadne embalaže. Z ločenim
zbiranjem omogočimo njeno predelavo in izdelavo novih izdelkov, kot so higienski papir, papirnati
robčki, mape, tulci, kartonska embalaža in podobno. In tako smo spet pri krožnem gospodarstvu.
Otroci, učenci in dijaki pa iz nje ustvarjate domiselne dekorativne in uporabne izdelke. Temu je
namenjen nagradni natečaj, rok za oddajo izdelkov je 14. februar 2020.
Več o projektu in nagradnem natečaju na https://ekosola.si/eko-paket-2/.

Šolska VRTilnica
Šolski vrt odpira veliko možnosti za učenje in izvajanje aktivnosti med rednim poukom,
poukom v naravi, koristnim preživljanjem prostega časa ter za pridobivanje novega znanja v
zdravem okolju.
Več o projektu na https://ekosola.si/solska-vrtilnica-3/.

Ekobranje za ekoživljenje
Projekt spodbuja branje literature z okoljsko tematiko za boljše razumevanje in globlje zavedanje
bogate kulturne in naravne dediščine ter spoštovanje. V okviru projekta je razpisan likovni natečaj.
Več: https://ekosola.si/pf/ekobranje-za-ekozivljenje/.
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Sejem Altermed
Potekal bo na Celjskem sejmu od petka, 13. marca, do nedelje, 15. marca 2020, na njem pa
bomo spet predstavljali dobrote, izdelke in aktivnosti ustanov programa Ekošola. Naslov
predstavitev je Z LOKALNO PRIDELANO HRANO, GIBANJEM DO KREPITVE NAŠEGA
ZDRAVJA.
Na sejmu lahko sodelujete en dan, dva dni ali kar vse tri dni. Predstavite se lahko na tri
načine: na razstavnem prostoru, predstavitvenem odru ali v demonstracijski kuhinji.
Rok za oddajo spletne prijave z naslovi in sodelujočimi je 31. december 2019.
Več: https://ekosola.si/altermed-2/

Ekokviz za OŠ
Skupinsko tekmovanje za 6., 7., in 8. razrede v letošnjem šolskem letu postavlja v ospredje tri teme:
gozd, ogljični odtis/podnebne spremembe in krožno gospodarstvo. Šolsko tekmovanje bo potekalo
29. januarja 2020, državno tekmovanje pa 4. marca 2020 na OŠ Jurija Vege Moravče.

Ekokviz za SŠ
Za posamično tekmovanje v ekoznanju bodo dijaki podrobneje obravnavali temi gozd in krožno
gospodarstvo. Šolsko tekmovanje bo 12. decembra 2019 na vsaki prijavljeni šoli, državno
tekmovanje pa predvidoma februarja 2020. O točnem datumu in lokaciji boste seveda pravočasno obveščeni.

Likovni natečaj za kreativne izdelke
Letos je poudarek na ustvarjanju na podlagi štirih izhodiščnih tem: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost,
trajnostna mobilnost in odpadna embalaža (plastika, papir in karton kovina).
Rok za oddajo likovnih del je 27. marec 2020. Več: https://ekosola.si/likovni-natecaj-3/

NAPOVEDUJEMO
Tradicionalni slovenski zajtrk: 15. novembra 2019
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je namenjen lokalni samooskrbi, domači pridelavi in predelavi hrane.
Posebna pozornost je namenjena gibanju in ohranjanju čistega okolja, kar lahko izvedete v obliki naravoslovnega dneva
oziroma posebnega tematskega dneva, namenjenega zdravi prehrani, kmetijstvu in čebelarstvu. Stroške nakupa živil za
izvedbo projekta bo povrnilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več na http://tradicionalni-zajtrk.si/

ETZO 2019: Ponovno uporabo spremeni v navado!
Evropski teden zmanjševanja količine odpadkov (ETZO) bo potekal od 16. do 24. novembra 2019. Projekt, ki poteka v 28
državah po svetu, letos postavlja v središče ponovno uporabo tekstila, različnih vrst odpadne embalaže in kosovnega
materiala. V vašem vrtcu ali šoli pa ga lahko namenite tudi preprečevanju nastajanja in ponovni uporabi drugih vrst
odpadkov. Izberete lahko odpadke, za katere ne veste točno, kako z njimi ravnati, lahko pa se odločite za tiste, ki jih v vaši
ustanovi nastaja največ. Projekt ali posamezne aktivnosti lahko izvajate že pred uradnimi datumi projekta in po njih,
organizatorja ‒ Zbornica komunalnega gospodarstva in Ministrstvo za okolje in prostor ‒ pa letos ponovno vabita, da projekt
prijavite tudi v EU-zbirko. Rok za prijavo akcije je 8. november 2019, prijavo pa je mogoče oddati na povezavi www.ewwr.eu/
register. Če se ustanova za akcijo prijavlja prvič, se mora prej na strani še registrirati.
Povezavi: več informacij o prijavi akcije in komunikacijska gradiva ter druge informacije o ETZO.
E-naslov za pojasnila in dodatne informacije: etzo@gzs.si.

-------------------------------------------------Koristne informacije:
Zbiranje plastičnih pokrovčkov za dobrodelni namen
Plastične pokrovčke v dobrodelne namene lahko odnesete tudi na Dinos. Zbiranje poteka na 18
lokacijah po vsej Sloveniji, v sodelovanju z vzgojno-varstvenimi organizacijami, izobraževalnimi
zavodi, društvi in nevladnimi organizacijami. Odkupna cena bo sicer 130 evrov za tono plastičnih
zamaškov.
Prevzemali bodo izključno PE pokrovčke, ki izvirajo iz 'prehrambnega sektorja': plastenke in steklenice pijač, embalaža
mleka, embalaža jogurtov itd. Zbiranje bo potekalo povsod po Sloveniji, kjer se nahajajo Dinosovi zbirni centri, vsak
posameznik pa bo imel možnost pokrovčke nameniti kateri od nevladnih organizacij oz. zavodom, s katerimi sodeluje Dinos.

Zveza Sonček
Zveza Sonček si po svojih močeh prizadeva prispevati k razvoju ekološke humane in h kakovostnejšemu življenju naravnane
družbe. Zato se je že pred leti pridružila projektu zbiranja odpadnih tonerjev in kartuš, ki spadajo med nenevarne odpadke.
V letu 2018 je Zvezi Sonček in podjetjem/organizacijam, ki so tonerje in kartuše zbirali za Zvezo Sonček, uspelo zbrati 50.748
kosov tega odpadnega materiala. Tako se je je nabralo za 3.428,44 evra. Kartuše in tonerje lahko oddate v vseh centrih
Sonček. Za podjetja organizirajo tudi odvoz. Za vsa dodatna pojasnila so vam voljo na telefonski številki 01/ 534 06 67 ali na
naslovu e-pošte: tomi.spilak@soncek.org.
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