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Program srečanja  

URA AKTIVNOST 

17.45 - 18.00 Registracija udeležencev 

18.00 – 18.05 

Uvodni pozdrav in predstavitev delavnice - mag. Darja Silan, 

koordinatorica za srednje šole, mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator 

programa Ekošole 

18.05 - 18.35 

17 ciljev trajnostnega razvoja kot orodje za ozaveščanje ter medsebojno 

spoznavanje - mag. Sara Bleiweis Trsteniška, mag. Nataša Mulec, 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

18.35 - 19.05 
Ogljični odtis in varčevanje z energijo - energetski svetovalec  mreže 

ENSVET/Eko sklad 

19.05 - 19.30 
Predstavitev projekta Ekošola meri odtis CO2 in Kalkulatorja CO2   - mag. 

Gregor Cerar 

19.30 - 19.45 Program dela v šolskem letu 2020/2021 - mag. Darja Silan 

19.45 - 20.00 
Pogovor o mentorskem delu na daljavo v programu Ekošola 

Vprašanja in odgovori 

20.00 
Zaključek 



1. DELAVNICA: 17 ciljev trajnostnega razvoja kot orodje za ozaveščanje ter medsebojno spoznavanje 

mag. Sara Bleiweis Trsteniška, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

mag. Nataša Mulec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

 



2. DELAVNICA: Ogljični odtis in varčevanje z energijo - energetski svetovalec  mreže ENSVET/Eko sklad 

 

 



3. DELAVNICA: Predstavitev projekta Ekošola meri odtis CO2 in Kalkulatorja CO2 - mag. Gregor Cerar 

Projekt  

Ekošola meri odtis CO2  

Projekt Ekošola meri odtis CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe 



https://ekosola.si/program-dela-2020-2021/#1534977344608-d347c67a-7fcf 

 

Program dela v šolskem letu 2020/2021 - mag. Darja Silan 
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Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 je treba 
izvesti naslednje aktivnosti: 
 
 

A) Izpolniti Ekoportal po posameznih korakih 
 
1. Pregledati in osvežiti podatke za Ekoodbor (1. korak) 
2.  Izvesti oziroma dopolniti Okoljski pregled (2. korak) 
3.  Določiti Ekoakcijski načrt ki mora OBVEZNO vključevati: 
 –  vsaj tri projekte s seznama projektov 2020/2021 
 –  aktivnosti po individualni izbiri ustanove 
  

      Rok za Ekoakcijski načrt: 30. oktober 
 
4.  Izpolniti poročilo o opravljenih aktivnostih (4. korak),  
       

     Rok za poročilo: 31. maja 2021 
 
5.  K poročilu dodati pripadajoče priloge v 5. in 6. koraku,  
6.  Pregledati in po potrebi osvežiti Eko-listino (7. korak) 



B) Objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici 
   (skladno z navodili za objavo dobre prakse v Ekoskladovnici) 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2019/08/Navodila-za-prispevek-v-Ekoskladovnici.doc
https://ekosola.si/navodila-za-objavo-dobre-prakse-na-portalu-ekoskladovnica/


Nekaj pomembnih dogodkov: 

 
November 2020 – srečanje koordinatorjev SŠ * 

Marec 2021 - srečanje koordinatorjev SŠ * 

 

11. 12. 2020  Ekokviz za SŠ: šolsko tekmovanje 

30. 1. 2021   Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje 

 

Januar 2021: Altermed (teme: lokalna pridelava hrane, 

gibanje, zdravje) 

 
* v živo ali na daljavo 

Nekaj nepomembnih datumov 



Introduktion 

EKOKVIZ:  ENERGIJA IN OGLJIČNI ODTIS 

 



MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE 

https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-20-21/ 
 

TEMA DATUMI 

Podnebne spremembe 

20. 12. 2020 
12. 2. 2021 
30. 4. 2021 
4. 6. 2021 

Gozd, biotska raznovrstnost 

Hrana, šolski vrtovi 

Trajnostna mobilnost 

Odpadki, ravnanje s surovinami, 
recikliranje, krožno gospodarstvo 

Energija: URE, OVE, trajnostni viri 

+ dodatne teme in vsebine po lastni 
izbiri 

Mednarodno tekmovanje in 
sodelovanje 

30. 4. 2021 
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MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE 

• aktivnosti Mladih poročevalcev niso »projekt« zase, ampak so že 
načrtovani in kot sestavni del praktično vseh projektov  

 
• V projektu se lahko poveže več mentorjev, torej tudi tisti, ki morda 

malce lažje pokrije še prispevke. Kar nekaj aktivnosti je sedaj 
spodbujanih tudi od doma.  

 
• Pripravljajo lahko pisne prispevke, foto ali video. 
 
• posamezna šola ima možnost sodelovati s šolo iz druge države, kar je 

morda za dijake posebej zanimivo, vsebinsko pa tudi z vidika urjenja 
jezika (angleščina in drugi jeziki). Č 

• pišite na info naslov, da vam pošljemo obrazec,  
• prijave bomo zbirali do četrtka, 19. novembra. 



 Spletne učilnice: IDEJE ZA DELO, KORISTNE POVEZAVE, GRADIVA ... 

https://padlet.com/ekosolapad/sugjuiiwr7p72lr0 
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SPLETNI SEMINARJI 

https://ekosola.si/spletni-seminarji/ 
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Pogovor o mentorskem delu na daljavo v programu Ekošola 
Vprašanja in odgovori 

 

Projekt Ekošola meri odtis CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe 

 


