
Trajnostna dejanja v našem življenju:  

smo pripravljeni spremeniti svoje navade? 

22. november 2019 
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EKOŠOLSKI LIST    

V sodobnem svetu je uveljavljena misel, da so spremembe edina stalnica. 

Kako jo razumemo? Ali spremembe razumemo pozitivno ali negativno? Kaj 

te spremembe pomenijo za cikle v naravi, kako vplivajo nanje? Misel si 

lahko razlaga vsak po svoje. Po eni strani nas spodbuja, da smo pozorni na 

spremembe, ki nastajajo v našem okolju, da jih sprejemamo in se nanje 

prilagajamo. Po drugi strani lahko misel razumemo kot poziv, da smo vir 

sprememb mi sami. To je zagotovo težje, saj nam pogosto odgovarja, da 

smo v t. i. coni udobja, zadovoljimo se s tem, kar in kakor je. Težko je nare-

diti nov korak, se podati v novo in drugačno. 

 

A dejstvo je, da prav novi koraki in odmiki od ustaljenega poganjajo naše 

življenje. Letošnji aktualni temi v programu Ekošola ‒ ogljični odtis in 

krožno gospodarstvo ‒ sta na prvi pogled novi, morda celo oddaljeni in ne 

toliko neposredno povezani z našim življenjem. A če dobro pomislimo, so to 

vsebine, s katerimi se srečujemo vsak dan, večkrat na dan. In zato za vsak 

novi korak ali majhno spremembo lahko poskrbimo sami. Prinesemo v 

trgovino svojo vrečko? Jo res prinesemo vsakič? Zapiramo pipo tudi na 

dopustu? Bomo spremenili utečeno načrtovanje in potovanja med počitnicami? 

 

Naj bodo spremembe del našega vsakdana. Spremembe, s katerimi je odtis, ki ga puščamo, boljši 

za naše okolje in naš svet. Morda bomo zato nekaj časa imeli občutek, da smo stopili iz varnega 

udobja. A bomo kmalu ugotovili, da se tudi v novem počutimo dobro in varno.  

Uspešno ekošolsko delo! 

KOLEDAR DOGODKOV:  
16.–24. november   Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), letošnji slogan: 

»Ponovno uporabo spremeni v navado«, Več  

29. november             Rok za prijavo na 2. srečanje koordinatorjev programa Ekošola in članov 

projekta Erasmus+ HOB'S Adventure, Terme Čatež, 21.–23. 5. 2020. Več 

30. november Rok za oddajo ekoakcijskega načrta za fakultete 

30. november Rok za prijavo za predstavitev na Mednarodni konferenci »Z lokalno 

pridelano hrano in gibanjem do zdravega življenjskega sloga«, Radenci  

12. december Ekokviz za SŠ: šolsko tekmovanje Več  
17. december Delavnica na temo krožnega gospodarstva 

 31. december Sejem Altermed: rok za spletno prijavo za razstavljavce in predstavitve 

29. januar 2020 Ekokviz za OŠ: šolsko tekmovanje 

Februar 2020 Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje 

   14. februar 2020    Rok za oddajo izdelkov projekta Eko-paket. Več 

   3. marec 2020           Rok za oddajo receptov Reciklirana kuharija Več 

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 Slovenije, Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica, prijava.  

 

Mednarodna konferenca o 

biotski raznovrstnosti in 

podnebnih spremembah 

 

Srečanje udeležencev med-

narodnega projekta 

Erasmus Hob's Adventure    
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Ekošola meri odtis CO2 

 
 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

NE PREZRITE : 

Mladi poročevalci za okolje 

Ekokviz SŠ 

 

 

 

 

 

 

NAPOVEDUJEMMO 

Mednarodna konferenca, 

Radenci  

Srečanje koordinatorjev 

vrtcev, Slovenska Bistrica 
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Vsebina: 
 

https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva/Novice/ArticleId/72513/evropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov-2019-se-bo-odvijal-med-16-in-24-novembrom
https://ekosola.wufoo.com/forms/zvujo740lt6tfq/
https://ekosola.si/2-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
https://ekosola.si/vabljeni-na-mednarodno-konferenco-v-radencih/
https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole/
https://ekosola.wufoo.com/forms/k7xz3gm1jcyi2n/
https://ekosola.si/eko-paket-2/
https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan/
https://ekosola.si/altermed-2/
https://ekosola.wufoo.com/forms/k7xz3gm1jcyi2n/
https://ekosola.wufoo.com/forms/zkll5xs0duhxgg/
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ORGANIZIRALI SMO 

Dvainštirideset dobrih praks na Mednarodni konferenci o biotski raznovrstnosti in 

podnebnih spremembah 
Osmega oktobra smo v Grosupljem izvedli Mednarodno konferenco o 

biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah. Na njej je bilo 

predstavljenih 42 primerov dobrih praks iz Slovenije ter po ena iz 

Latvije, Estonije in Islandije. 

Biotska raznovrstnost živalskega in rastlinskega sveta je zagotovo 

eden najpomembnejših kazalnikov našega odnosa do narave in 

življenja na splošno. Številne raziskave dokazujejo, da so posledica 

podnebnih sprememb tudi spremembe v biotski raznovrstnosti. Zato 

je pomembno, da podnebne spremembe in biotsko raznovrstnost 

obravnavamo sočasno. 

 

Primeri dobre prakse so opisovali načine prepoznavanja in ohranjanja 

živalskih ter rastlinskih vrst, načine in pristope razumevanja 

podnebnih sprememb, s cilji prilagajanja in iskanja rešitev.  

 

Možnosti za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam je 

predstavila mag. Mojca Dolinar iz Agencije RS za okolje, ki je prikazala učinke podnebnih sprememb, kot tudi projekcije za 

Slovenijo in posledice, s katerimi se bomo morali soočati (naravna spremenljivost podnebnega sistema, negotovost podnebnih 

modelov, izpusti toplogrednih plinov). 

Predstavljeni primeri dobre prakse so zbrani v Zborniku prispevkov.  

 

 
Projekt Ekošola meri odtis CO2 

sofinancirata Eko sklad in MOP 

Srečanje udeležencev mednarodnega projekta Erasmus+ HOB'S Adventure 
 

Program Ekošola je bil gostitelj srečanja članov mednarodnega projekta 

Hob’s Adventure. Od 7. do 12. oktobra smo v Sloveniji gostili 31 učiteljic 

in vzgojiteljic iz Estonije, Latvije in Islandije; v različnih aktivnostih 

skozi ves teden je sodelovalo tudi 20 slovenskih udeleženk z osnovnih šol 

in iz vrtcev. Udeleženci mednarodnega projekta so svoje prispevke 

predstavili tudi na Mednarodni konferenci o biotski raznovrstnosti in 

podnebnih spremembah.  

 

Udeleženci so obiskali učno pot Po sledeh vodomca v Cerovem pri 

Grosupljem, jamo v Kostanjevici na Krki ter izvedli delavnice za učne 

priprave o spoznavanju biotske raznovrstnosti, spoznavali uporabo  

digitalne tehnologije in postopek vključevanja v učni proces. Spoznali so 

šolski sistem in različne aktivnosti na področju spoznavanja biotske 

raznovrstnosti v vrtcih/šolah in njihovi okolici, ki so jih predstavili: VVZ 

Kekec Grosuplje, Vrtec Ledina v Ljubljani, romski vrtec v Kerinovem 

Grmu ter osnovne šole Artiče, Leskovec pri Krškem s podružnično šolo Veliki Podlog ter osnovna šola Domžale, PŠ Ihan.  

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/10/Zbornik-Grosuplje_8.10.2019.pdf
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SODELUJTE PRI NOVIH PROJEKTIH 

Projekt Ekošola meri odtis CO2 

sofinancirata Eko sklad in MOP 

 

 
 

E-SPACE: EKOŠOLA IN KROŽNO GOSPODARSTVO 

Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@ekosola.si. 

Vse, ki ste v Ekoakcijskem načrtu za letošnje šolsko leto izbrali aktivnosti v tematskem sklopu 

ODPADKI, vabimo, da se pridružite pilotnemu projektu E-SPACE: Ekošola in krožno 

gospodarstvo.  

Projekt je namenjen raziskovanju krožnega gospodarstva v šoli in doma, uvajanju t. i. krožnih 

praks v šoli, izvedbi učnih ur na temo krožnega gospodarstva in vrsti drugih aktivnosti. Nosilci aktivnosti so učenci 3. 

triade OŠ in srednješolci. 

Z namenom, da bomo čim bolj olajšali vaše delo, je pripravljen priročnik s predlogi učnih ur in izvajanja 

aktivnosti. Za uspešno izvedbo projekta bomo decembra organizirali delavnico Ekošola in krožno gospodarstvo, na 

kateri bomo predstavili vsebino projekta, gradivo, aktivnosti in primere učnih ur. Projekt lahko povezujete z vsebinami 

projektov Eko-paket in Odpadkom dajemo novo življenje.  

 

 

 

 

EKOŠOLA MERI ODTIS C02 

 

Kako lahko zmanjšamo 

okoljski odtis? 
 

Projekt, ki ga sestavlja več aktivnosti, je 

namenjen ukrepom za zmanjšanje odtisa 

CO2 in merjenje učinkov teh ukrepov. Za 

delo z učenci, dijaki in študenti smo 

pripravili letake, ki vključujejo tudi 

namige za blaženje in prilagajanje 

podnebnim spremembam, razvijamo pa 

tudi t. i. CO2 kalkulator za šole. Mentorji 

ga boste lahko uporabili kot didaktični 

pripomoček in kot spodbudo za 

načrtovanje, uvajanje in merjenje 

ukrepov v šoli.  

mailto:info@ekosola.si
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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 2020, se uvrstijo tudi v 

ocenjevanje za mednarodno tekmovanje. Več  

 

Pomembno: 

 Prosimo, da pri oddajanju prispevkov dosledno upoštevate NAVODILA. 

 Posebej vabljeni tudi, da sodelujete s katero od šol iz drugih držav in pripravite prispevke: sporočite starostno 

skupino, vrsto prispevka, temo, ki vas zanima, ter kontaktne podatke, da vas povežemo prek mednarodne mreže Mladih 

poročevalcev za okolje.  

Ekokviz za SŠ: gozd in krožno gospodarstvo 
 

V šolskem letu 2019/2020 bomo že sedemnajstič organizirali Ekokviz za 

srednje šole. Izbrani temi, v katerih bodo dijaki pomerili svoje znanje, 

sta gozd in krožno gospodarstvo. Tudi letos smo pripravili gradivo, ki je 

objavljeno na spletnem mestu programa Ekošola na povezavi Ekokviz 

SŠ.  

Šolsko tekmovanje bo 12. decembra 2019 na vsaki prijavljeni šoli, 

državno tekmovanje pa je predvideno v začetku februarja 2020. 

Lokacija še ni znana.  

NE PREZRITE 

Hrana ni za tjavendan 
 
Kuhlin družinski dnevnik zavržene hrane – Ustanove, 

prijavljene v projekt Hrana ni za tjavendan, bodo po pošti 

prejele 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: 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. 

Zbiramo originalne ali tradicionalne kuharske recepte, ki 

jih predstavite na čim bolj inovativen način. Raziščite in 

zapišite kuharske recepte naših babic, ki v sebi nosijo 

lokalni pridih ali avtohtone posebnosti.  

Rok za oddajo receptov za Reciklirano kuharijo: 31. marec 2020. 

 

Brezplačna delavnica za mentorje projekta, organizatorje prehrane in vodje šolskih kuhinj: 

sejem Altermed, petek, 13. marca 2020. 

https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-3/
https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-3/
https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole/
https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole/
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NAPOVEDUJEMO: 

 MEDNARODNA KONFERENCA »Z LOKALNO PRIDELANO HRANO IN GIBANJEM 

DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA«, Zdravilišče Radenci, 7. maj 2020 
 

Vabimo vas k sodelovanju na Mednarodni konferenci, ki bo potekala 7. maja 2020 v Zdravilišču Radenci v Radencih, kjer 

boste lahko predstavili dobro prakso kot samostojen referat ali delavnico na razpisano vsebino, ki ste jo izvedli v šolskih letih 

2018/2019 in 2019/2020. 

Svoj primer boste predstavili kot samostojen referat (10-minutna predstavitev), vnaprej pa je potrebna prijava, v kateri 

boste napisali kratek povzetek projekta oz. primer dobre prakse, vezanega na eno od obeh v nadaljevanju razpisanih 

tematik. 

 

a) Lokalno pridelana hrana: Z lokalno hrano zmanjšujemo onesnaževanje. Lokalno pridelana hrana so živila, ki so 

pridelana v domačem okolju. Sicer je lahko manj privlačnega videza, vsebuje pa več vitaminov in hranilnih snovi, ki so 

pomembni za naše telo. Tudi lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in naravo. Zakaj je potrebno, da smo prehransko 

pismeni in se znamo odgovorno prehranjevati? 

 

b) Gibanje in zdrav življenjski slog: Zdrav življenjski slog je osnova za zdravje. Življenjski slog obsega zdravo prehrano, 

telesno aktivnost, zdrave življenjske navade, npr. manj sladkih pijač, več vode; spremembe v prehrani; skrb za gibanje; 

kakovosten spanec in druge. 

 

Rok za prijavo: 30. november 2019 (primer naj bo predstavljen z jasno zastavljenimi cilji in vsebinami, saj bo za 

predstavitev izbranih le 60 /šestdeset/ najboljših primerov v obliki referatov in 10 /deset/ najboljših primerov pedagoške 

delavnice na stojnici). Več 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

DRUGI TABOR KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLE IN SREČANJE 

ČLANOV PROJEKTA ERASMUS+ HOB’S ADVENTURE 

 
Vabimo vas na drugo strokovno srečanje (tabor) koordinatorjev programa Ekošola in članov projekta Erasmus+ 

Hob’s Adventure, ki bo potekalo od 21. do 23. maja 2020 v Termah Čatež. 

Na srečanju želimo skupaj z vami zaključiti šolsko leto 2019/2020, narediti kratek pregled izvedenih projektov in načrtovati 

aktivnosti za prihodnje šolsko leto. 

 

Na taboru bomo zaključili tudi projekt HOB’s Adventure Erasmus+, namenjen biotski raznovrstnosti. Predstavljen bo 

priročnik z učnimi pripravami, ki so jih pripravile učiteljice in vzgojiteljice iz vseh sodelujočih ustanov. Na srečanju bo 

predstavljenih tudi nekaj učnih ur. Več 

 

Prijave za udeležbo sprejemamo do petka, 29. novembra 2019, oziroma do zapolnitve prostih mest na povezavi: 

PRIJAVA. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV 

 
Vabimo vas na XIV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije, ki bo 19. maja 2020 v Vrtcu »Otona Župančiča« Slovenska 

Bistrica. Prijave sprejemamo do 10. maja 2020 v spletno aplikacijo PRIJAVA.  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/10/Prijavnica-MK-Radenci-7.-5.-2020.docx
https://ekosola.si/vabljeni-na-mednarodno-konferenco-v-radencih/
https://ekosola.si/2-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
https://ekosola.wufoo.com/forms/zvujo740lt6tfq/
https://ekosola.wufoo.com/forms/zkll5xs0duhxgg/

