
OD ŽELJA IN ZAOBLJUB DO KOMPLIMENTOV 

27. januar 2022 

EŠL- št. 5/27. januar 2022 

EKOŠOLSKI LIST    

24. januar je svetovni dan komplimentov. Izvrstna priložnost, da 

pohvalimo druge - in da drugi pohvalijo nas. Vsi radi slišimo 

pohvalo, premalokrat se zavemo, kako je pomembna. Ste kdaj 

dali komplimente vsem, ki ste jih srečali v enem dnevu? Še ne? 

Poskusite. Komplimenti so zastonj - a vendar ljudi osrečijo in 

gradijo medosebno zaupanje. 

A nikar ne čakajmo, da komplimente delimo enkrat na leto. Naj 

postanejo stalnica v naši dnevni rutini, saj bo to polepšalo dan 

nam in tistim okoli nas! Naj pravi kompliment pride iz srca; 

vsak posameznik je namreč unikat, zato je najbolj pomembno, da 

je kompliment iskren in resničen.    
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Vsebina: 

KOLEDAR DOGODKOV:  
 

Februar   Druga delavnica projekta Hrana ni za  

   tjavendan  

1. februar  GAIA 20:30 Primer učne ure za mednarodni 

   natečaj Več 

12. februar  Vmesni rok za oddajo prispevkov za Mlade 

   poročevalce za okolje  

17. februar  Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje  

11. marec  Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje, preko 

   spleta na vsaki posamezni šoli (če             

                                           bodo razmere dovoljevale v živo na OŠ Leskovec pri Krškem) 

5. april   GAIA 20:30 Primer dobre prakse za mednarodni natečaj  Več 

11. april   Rok za oddajo nagradnega natečaja Eko-paket Več 

29. april   Vmesni rok za oddajo prispevkov za Mlade poročevalce za okolje 

19. maj   Srečanje koordinatorjev vrtcev v Murski Soboti 

20. - 22. maj   Sejem Altermed, Celje 

30. junij – 2. julij  4. tabor koordinatorjev programa Ekošola v Moravskih Toplicah Več 

Regijski zmagovalci Ekokviza za SŠ 2021/2022 

10. januarja je potekalo regijsko tekmovanje v Ekokvizu za SŠ. V 

poznavanju kohezijske politike se je pomerilo 252 dijakov iz 65 šol. 

Odgovarjali so na 50 vprašanj. Vseh doseženih 50 točk so dosegli trije 

dijaki v kategoriji gimnazije.  

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo 17. februarja 2022, se je uvrstilo 

76 dijakov. Seznam z 

rezultati: Več. 

https://ekosola.si/pricetek-mednarodne-kampanje-za-ohranitev-biotske-pestrosti-gaia-2030/
https://ekosola.si/pricetek-mednarodne-kampanje-za-ohranitev-biotske-pestrosti-gaia-2030/
https://ekosola.si/eko-paket-21-22/
https://ekosola.si/vabilo-na-4-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
https://ekosola.si/zakljuceno-regijsko-tekmovanje-v-ekokvizu-za-ss-2021-2022/
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 Med 600 prispevki in izdelki izbrali zmagovalce likovnega in literarnega 

natečaja LEAF – Znanje o gozdovih  

V okviru projekta LEAF - Znanje o gozdovih se je zaključil likovno-literarni natečaj, ki smo ga že drugo leto 

zapored razpisali na temo gozd in biotska pestrost. Letošnja novost natečaja je, da smo poleg likovnih razpisali 

natečaj tudi za literarna dela. Prejeli smo več kot 600 izdelkov iz 90 ustanov.  

Nagrajenci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija Mesto Ustanova Mentor(ica) Avtor(ica) 

Vrtci 

1. 
Vrtec Galjevica Miha Mrak Žaklina Kovačevič 

2. OŠ Polzela, Enota Vrtec Anja Ribič Ava Kokot 

3. 

Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na 

Soči 

Brigita Ostrožnik in Anita 

Mravlja 

Maša Makuc 

I. triada 

OŠ 

1. OŠ Log-Dragomer Valentina Hladnik Lan Rojec 

2. OŠ Vransko-Tabor Tjaša Mikek Luka Cafuta 

3. OŠ Ivana Skvarče, PŠ Čemšenik Petra Rome Aleksandra Tori 

II. triada 

OŠ 

1. OŠ Dob Barbara Burger Mansutti David Hrup Mavsar 

2. OŠ Križevci Mateja Kozar Isabela Šteiner 

3. OŠ Venclja Perka Domžale Vanja Repič Julija Primožič 

III. triada 

OŠ 

1. 

DOŠ Prosenjakovci Lavra Černela Nina Šanca, Karina 

Denes 

2. OŠ Puconci Monika Vidmar Neli Štaleker 

3. OŠ Šmartno v Tuhinju Ema Nežmah Maja Resnik 

Srednja 

šola 

1. 

Kmetijska šola Grm in biotehniška 

gimnazija 

Sabina Nemanič Rebeka Černe 

2. 

Kmetijska šola Grm in biotehniška 

gimnazija 

Sabina Nemanič Sabina Colnar 

3. SŠ za gostinstvo in turizem Radenci Mateja Rožanc Zemljič Nika Ornik 

Posebna 

kategorija 

1. CUEV Strunjan Samira Šabić Pečar Niki Oblak 

2. OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP Doroteje Benedejčič Dejan Godina 

3. CUEV Strunjan Samira Šabić Pečar Domen Medvešček 
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Zmagovalci RECIKLIRANE KUHARIJE 2021/2022 

Nagradni natečaj reciklirana kuharija je tudi v letošnjem šolskem letu presenetil z izjemnimi 

kulinaričnimi mojstrovinami izpod rok otrok, učencev in dijakov. Iz 70 sodelujočih ustanov smo 

prejeli skupno kar 271 receptov. Skupaj z našim partnerjem, Lidlom Slovenija smo izbrali najboljše 

in najizvirnejše, ki jih bomo tudi nagradili. 

Iz poslanih receptur, fotografij, risb, video posnetkov ... je viden vaš trud in prizadevanja, da 

otrokom, učencem in dijakom prenesete svoje dragoceno znanje in jih naučite, da je hrana vrednota, 

ki jo moramo ceniti in spoštovati. Iskrena hvala za vaše sodelovanje, motivacijo in spodbudo.  

Vsi zmagovalni recepti bodo  objavljeni v knjižici Reciklirana kuharija. Preostali recepti bodo izhajali v prilogi Ekošolskega 

lista, kot objave na Facebook strani oz. vam bodo na voljo kot primeri dobre prakse. Zmagovalci so objavljeni na povezavi 

https://ekosola.si/zmagovalci-reciklirane-kuharije-2021-2022/   

EKO-PAKET: rok za oddajanje izdelkov podaljšan do 11. aprila 2022 

Podaljšujemo rok za oddajo izdelkov nagradnega natečaja Eko-paket, in sicer do 11. aprila 2022. Vaše 

aktivnosti v projektu na kratko opišite v Poročilu o delu, dodajte fotografije ter pošljite na naslov: 

info@ekosola.si  

 

Nov datum sejma Altermed: 20. do 22. maja 2022 

Sejem Altermed, na katerem  ustanove programa Ekošola predstavite svoje aktivnosti in obogatite sejemski program, bo 

znova potekal tri dni, organizatorji so ga časovno zamaknili iz marca na maj 2022. 

https://ekosola.si/zmagovalci-reciklirane-kuharije-2021-2022/
mailto:info@ekosola.si
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 Nov Erasmus+ projekt: Gozd - naš vseživljenjski učitelj  

Z februarjem začenjamo novim Erasmus+ projektom, v katerem sodelujemo trije projektni partnerji: program Ekošola 

Slovenija, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije in društvo JUMP iz Italije. Vsebinska prioritetna 

področja projekta so: okolje in boj proti podnebnim spremembam, vključenost (inkluzija) in raznolikost na vseh področjih 

izobraževanja, zelene veščine, podpora učiteljem in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami. V projektu v vsaki državi 

sodeluje 16 ustanov (vrtci, osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom). 

Skozi celoten projekt bomo obravnavali gozd: kako pomemben je za nas, katere so njegove funkcije, povezava s podnebnimi 

spremembami, trajnostna proizvodnja in poraba lesa in druge teme. Izmenjali bomo čim več dobrih praks in aktivnosti, ki 

jih vzgojitelji in učitelji izvajate z otroki in učenci. Sodelujoče ustanove in mentorji bodo projektne vsebine predstavili 

drugim sodelavcem in kolegom, v lokalnem okolju in širše. Novonastala gradiva bodo na voljo za uporabo tudi drugim, ki v 

projekt ne bodo neposredno vključeni. Organizirana bodo tudi spletna srečanja, kjer bodo vključeni vzgojitelji in učitelji 

predstavili svoje primere dobre prakse.  

XV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije v Murski Soboti  

Letošnje srečanje koordinatorjev programa Ekošola za vrtce bo 19. maja 2022 v Murski Soboti. Udeležbo prijavite na povezavi  

https://ekosola.wufoo.com/forms/wkmgh2h1wh9bij/ 

 

XV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije 

Gledališka dvorana Park Murska Sobota 

19. maj 2022 

7.00 − 8.30 

 Zbiranje udeležencev srečanja na parkirnem prostoru pri paviljonu EXPANO, »Vrata v 

Pomurje – Regijski promocijski center«, Bakovska ulica 41, Murska Sobota   

Udeleženci srečanja se bodo z avtobusnim prevozom odpeljali s parkirnega prostora 

pred paviljonom EXpano do gledališke dvorane Park Murska Sobota (prispevajmo s 

svojim odnosom in organizacijo prevoza do zmanjšanja ogljičnega odtisa). 

                                                      

9.00 − 9.20 

 Otvoritev srečanja in pozdravni govori: 

dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota 

mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola 

Borut Anželj, ravnatelj Vrtca Murska Sobota 

9.20 − 9.35 Nastop otrok Vrtca Murska Sobota 

9.35 – 10.15 
Predstavitev projektnih rezultatov otrok Vrtca Murska Sobota na temo: 

SONCE, VODA, ZRAK DAJEJO ŽIVLJENJU NA ZEMLJI SVOJ PEČAT 

10.15− 10.40 
Predstavitev novega koordinatorja programa Ekošola za vrtce 

Predstavitev programa dela za vrtce za šolsko leto 2022/2023 

10.40 – 11.00 ODMOR 

11.00 − 12.00 Vodeni ogled mesta z vodiči 

12.00 − 13.00 Po končanem ogledu mesta odhod z organiziranim avtobusnim prevozom do Paviljona EXpano 

13.00 – 13.30 Ogled delavnic na prostem (Paviljon EXpano) 

13.30 − 14.30 KOSILO 

14.30 – 15.30 Zaključek srečanja 

VABILO na  

4. strokovno srečanje koordinatorjev 

programa Ekošola,  

30. 6. do 2. 7. 2022, Moravske Toplice  

 
Prijave do: 31. 1. 2022 

 

4. srečanje bomo letos organizirali od 30. junija do 2. julija 2022 

v Moravskih Toplicah in okolici (v kolikor bodo razmere to 

dovoljevale). Na srečanju bomo skupaj zaključili šolsko leto 

2021/2022, naredili pregled izvedenih projektov in načrtovati 

aktivnosti za prihodnje šolsko leto. Ponudili vam bomo tudi 

priložnost, da na srečanju predstavite vaše dobre prakse o 

različnih temah in različnih področij ter delili izkušnje z 

ostalimi udeleženci. Večji del srečanja bo potekal na prostem, v spoznavanju naravnih danosti pomurske regije.  

Več o programu na povezavi https://ekosola.si/vabilo-na-4-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/  

Prijave sprejemamo do 31. januarja 2022 na povezavi https://ekosola.wufoo.com/forms/w1nt80sc0g2yyhh/  

https://ekosola.wufoo.com/forms/wkmgh2h1wh9bij/
https://ekosola.si/vabilo-na-4-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
https://ekosola.wufoo.com/forms/w1nt80sc0g2yyhh/

