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December je zadnji mesec v letu in velja za najbolj 

prazničnega. Priljubljen je zaradi prazničnih dni, 

ki povezujejo družine in prijatelje. Vrtci, šole in 

kraji so okrašeni s čarobnimi lučkami, postavljamo 

božična drevesca.  

 

Zgodovina božičnega drevesa seže v čas Martina 

Luthra, ki naj bi bil tako očaran nad lepoto jelke v 

gozdu, da jo je posekal ter prinesel domov in jo 

okrasil s svečami, ki so simbolizirale zvezdno nebo.  

Običaj se je iz Nemčije razširil po svetu. Prvo božič-

no drevo je v Sloveniji stalo leta 1845 v Ljubljani.  

 

Ne glede na to, kakšno tradicijo in zgodovino ima 

božično drevo, so ob krasitvi vsako leto vedno enaki 

občutki – čarobni. Kaj pa vam pomenijo december 

in praznični dnevi? Pričakovanje, obdarovanje, 

dobra dejanja? Verjetno  vsakega po malem. 

 

Želimo vam, da preživite preostanek decembrskih 

dni v krogu tistih, ki vam največ pomenijo. Naj 

bodo čarobni – naredite si jih takšne sami ali dovo-

lite, da drugi poskrbijo za čarobnost. In vsekakor 

želimo, da se veselite snežnih radosti ‒ seveda če bo sneg. 

                                                                                      Srečno in čarobno v letu 2020! 

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

   predstavitve 

10. januar  Srečanje koordinatorjev za fakultete v programu Ekošola 

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

Februar 2020  Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje 

3. marec 2020  Rok za oddajo receptov Reciklirana kuharija Več 

13.‒15. marec 2020 Sejem Altermed 

4. marec 2020  Ekokviz za OŠ: šolsko tekmovanje 

10. april 2020  Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje, OŠ Jurija Vege Moravče 

10. maj 2020  Rok za prijavo na XIV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije 

19. maj 2020 XIV. srečanje koordinatorjev vrtcev Slovenije, Vrtec Otona Župančiča 

Slovenska Bistrica  

21. – 23. maj 2020 2. srečanje koordinatorjev programa Ekošola in članov projekta 

 

Odpadkom dajemo novo 

življenje 

E-SPACE:  

Ekošola spodbuja krožno 

gospodarstvo 
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Vsebina: 
 

https://ekosola.wufoo.com/forms/k7xz3gm1jcyi2n/
https://ekosola.si/eko-paket-2/
https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan/
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PROJEKTI - NE PREZRITE 

Odpadkom dajemo novo življenje in E-SPACE: Ekošola spodbuja 

krožno gospodarstvo 

V sredo, 18. decembra, smo organizirali prvo delavnico z naslovom »Ekošola in krožno 

gospodarstvo«, na kateri smo predstavili projekta E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno 

gospodarstvo in Odpadkom dajemo novo življenje. 

Krožno gospodarstvo je poleg podnebnih sprememb med najbolj aktualnimi temami  pri oblikovanju  

razvojnih strategij v Evropski uniji in Sloveniji. V programu Ekošola jo obravnavamo v sklopu dveh 

projektov: Odpadkom dajemo novo življenje, ki je namenjen vsem starostnim skupinam, in E-SPACE: Ekošola spodbuja 

krožno gospodarstvo, ki se na ravni Eco-Schools Global pilotno izvaja samo v Sloveniji in Latviji, osrednje aktivnosti pa so 

namenjene učencem zadnje triade OŠ in srednješolcem. 

Na delavnici smo predstavili cilje, načela in smernice krožnega gospodarstva. Goran Ambrož iz podjetja Dinos, ki je podpornik 

projekta Odpadkom dajemo novo življenje, je predstavil delovanje trga odpadnih surovin in ponazoril krogotoke za posamezne 

vrste materialov, ki so pripravljeni tudi kot didaktični pripomoček. Niko Kumar iz podjetja Valtex in skupnosti EKO 

INICIATIVA pa je predstavil konkreten primer delovanja komunalnega snovnega kroga odpadne embalaže za mleko in sokove 

v Novem mestu, Ljubljani in Brežicah. 

Štiriintrideset mentorjev z osnovnih in srednjih šol, ki so se udeležili delavnice in bodo več aktivnosti namenili izobraževanju o 

krožnem gospodarstvu, je v delu po skupinah preizkusilo predloge učnih ur, pripravljenih v priročniku projekta E-SPACE. 

Vsak od njih je poleg priročnika prejel tudi plakat E-SPACE. 

Projekt Ekošola meri odtis CO2 

sofinancirata Eko sklad in MOP 

EKOŠOLA MERI ODTIS C02  

Kako lahko zmanjšamo ogljični 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 o različnih temah, 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.  

 

Projekt Ekošola meri odtis CO2 

sofinancirata Eko sklad in MOP 

https://ekosola.si/odpadkom-dajemo-novo-zivljenje
https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space
https://ekosola.si/krozno-gospodarstvo-e-space
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Prijave na sejem Altermed do 31. decembra 2019 
 

 Sejem Altermed, na katerem vsako leto ustanove programa Ekošola predstavite svoje aktivnosti in obogatite sejemski 

program, bo znova potekal tri dni, od petka, 13. marca, do nedelje, 15. marca 2020. Ustanove, ki želite sodelovati na 

sejmu, to vpišite v Ekoportal ter najpozneje do 31. decembra 2019 izpolnite spletno prijavo, na kateri dodatno 

označite: 

 izbrani dan sodelovanja na sejmu (petek, sobota ali nedelja) in 

način predstavitve (na stojnici, predstavitvenem odru ali v demonstracijski kuhinji). 

Mladi poročevalci za okolje: glas, beseda in slika programa Ekošola 
Vabimo in pozivamo, da učenci in dijaki svoje okoljske aktivnosti, opažanja, razmišljanja in predloge 

predstavijo kot pisne članke, fotoprispevke ali videoprispevke. Vsaka dva meseca razpisujemo različne 

teme, izberete lahko katero koli. Najboljši prispevki se uvrstijo v mednarodno tekmovanje. 

 

Starostne skupine: 

11−14 let, 

15−18 let in 

19−25 let. 

 

Več o projektu na https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-3 in https://www.yre.global/.  

Vašo dohodnino vračamo okolju in okoljski vzgoji: 

do 0,5 odstotka svoje dohodnine lahko namenite programu Ekošola  

Vsi davkoplačevalci plačujemo dohodnino. Določite, za kaj je lahko porabljena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izberite program Ekošola! Tako bo del vaše dohodnine namenjen temu, česar aktivni člen ste tudi vi: okoljski 

vzgoji in izobraževanju naših otrok.  

 

Postopek je preprost: 

1. Izpolnite obrazec. 

2. Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti na naslov: 

 Društvo DOVES – FEE Slovenia, Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš 

 ali  

       ga izpolnite in pošljite prek E-davkov.  

3. S tem boste namenili 0,5 odstotka dohodnine programu Ekošola. 

Vsak prispevek je dragocen. Namenili ga bomo za kakovostne, strokovne in zanimive okoljske aktivnosti za 

otroke, mlade in njihove mentorje. Prosimo, da možnost donacije programu Ekošola predstavite tudi svojim 

sodelavcem, prijateljem in drugim.  

  

Hvala za vaš prispevek!  

Za 0,5 % že vplačanega  dela doho-

dnine lahko sami odločite, kateri 

nevladni in dobrodelni organizaciji 

jo boste namenili. 

Če ne izberete nobene organi-

zacije, ne veste, za kaj bo pora-

bljena ali jo porabi država. 

 

https://ekosola.wufoo.com/forms/k7xz3gm1jcyi2n/
https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-3
https://www.yre.global/
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/12/Obrazec-Zahteva-za-namenitev-dela-dohodnine.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fEdavkiPortal%2fPersonalPortal%2fCommonPages%2fDocuments%2fNew.aspx%3fformType%3dDoh_Don&formType=Doh_Don
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Otroci otrokom: pomagajmo uničenim ekošolam na 

Bahamih 
 

Mednarodna fundacija za okoljsko izobraževanje FEE v sklopu vseh petih 

programov, ki jih izvaja, prosi člane, da po svojih močeh pomagamo šolam, ki jih 

je uničil orkan Dorian. Po ocenah naj bi orkan prizadel kar 70.000 ljudi, med 

njimi 18.000 učencev in učiteljev. Dvanajst ekošol na dveh otokih je bilo delno ali 

povsem uničenih.  

Zato FEE poziva in prosi predvsem mlade ekošolarje in ekošolarke ter mlade 

poročevalce za okolje, da izvedejo kampanjo v svojih državah in zbirajo sredstva 

za pomoč otrokom na Bahamih. Več o pobudi in morebitni podpori na https://

www.ecoschools.global/childrenforchildren. 

2020 
 

Vse na svetu je najprej majhno, potem pa 

raste. 

Tudi zamisli in dejanja. 

 

 

Hvala  

za vašo ustvarjalnost,  

zavzetost in  

sodelovanje v Ekošoli,  

zaradi katerih raste okoljska zavest  

v slovenskih vrtcih, šolah, dijaških 

domovih in lokalnih skupnostih.  

Vsako posamezno dejanje, ki je 

namenjeno ohranjanju in oživljanju 

naše bogate naravne in kulturne 

dediščine, osmišlja skupni prostor in 

življenje,  

ki si ju delimo. 

 

Želimo vam,  

da zanos za trajnostno sobivanje 

ponesete v prihodnje leto,  

da se bomo lahko na koncu  

znova skupaj ozrli  

na še eno izjemno leto. 

 

Predvsem pa  

naj vas  

sleherni dan leta 2020  

navdihuje in osrečuje! 

 
Ekipa programa Ekošola 

https://www.ecoschools.global/childrenforchildren
https://www.ecoschools.global/childrenforchildren

