
FEBRUAR IN MAREC - NAJBOLJŠA MESECA? 

24. marec 2022 

EŠL- št. 6-7/24. marec 2022 

EKOŠOLSKI LIST    

Februar je najkrajši mesec v letu, v katerem se je zvrstilo kar nekaj 

zanimivih dni. Eden najbolj pomembnih je bil 8. februar, ko smo se 

spomnili največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Sledil mu 

praznik vseh zaljubljenih oziroma valentinovo. Tudi pustovanje daje 

svoj pečat, ko smo se napravili v najrazličnejše pustne šeme in prega-

njali zimo ter v deželo povabili pomlad.  

Mesec marec pa je znanilec pomladi ter mesec drobnih pozornosti in 

iskrenih želja. Je čas pomladnih dni in prvih zvončkov, trobentic, tuli-

panov, ki polepšajo dan vsem ženam. Podarjen droben cvet je pozor-

nost, ki ga ne more nadomestiti nobeno bogastvo. 

Uživajmo v vsakem dnevu! 
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Vsebina: 

KOLEDAR DOGODKOV:  
 

2. april  Akcija »Pomladimo gozdove Več 

7. april   Rok za oddajo nagradnega natečaj Misija: Zeleni koraki Več 

8. april  Ekokviz OŠ: ustni del državnega tekmovanja na OŠ Leskovec pri Krškem  

11. april  Rok za oddajo izdelkov za nagradni natečaj Eko-paket Več 

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

22. april  Obeležitev slovenskega dneva brez zavržene hrane 

22. april  Rok za oddajo nagradnega natečaja Mladi v svetu energije Več 

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

29. april  Rok za oddajo  likovno literarnih del v projektu Ekobranje za ekoživljenje Več 

29. april  Rok za oddajo izdelkov v projektu Odpadkom dajemo novo življenje Več 

9. maj  Rok za oddajo likovno-grafičnih izdelkov v projektu  

  Ne zavrzi oblek, ohrani planet Več  

10. maj  Rok za oddajo Land Art ustvarjanja v projektu Podnebne spremembe in  

  biotska pestrost Več  

13. maj  Rok za oddajo fotografij vrtov v projektu Šolska vrtilnica Več  

13. maj  Rok za oddajo kampanj pri sodelovanju na slovenskem dnevu brez  

  zavržene hrane Več 

15. maj  Rok za oddajo poročila projekta HRANA NI ZA TJAVENDAN Več 

19. maj  Srečanje koordinatorjev vrtcev v Murski Soboti Prijava 

20.‒22. maj  Sejem Altermed 

31. maj  Rok za oddajo video prispevka v projektu Podnebne spremembe in biotska  

   pestrost - Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti Več 

31. maj  Rok za oddajo didaktičnih iger na temo Biotska pestrost Več  

3. junij  Rok za oddajo likovno-grafičnega in literarnega natečaja Mlekastično in  

  natečaj za najboljšo kampanjo ob Svetovnem dnevu mleka Več 

3. junij  Zadnji rok za oddajo prispevkov za Mlade poročevalce za okolje Več 

30. jun. - 2. jul. 4. tabor koordinatorjev programa Ekošola v Moravskih Toplicah Več  

29. avgust Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za vrtce, Terme Čatež  Prijava 

30. avgust Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za OŠ, SŠ, fakultete, Terme   

                             Čatež Prijava 

https://sidg.si/index.php/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/skupaj-pomladimo-slovenske-gozdove-2022
https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-21-22/
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/03/Dopolnitev-pravilnika-za-Ekokviz-O%C5%A0-2021_2022-2.pdf
https://ekosola.si/eko-paket-21-22/
https://ekosola.si/pricetek-mednarodne-kampanje-za-ohranitev-biotske-pestrosti-gaia-2030/
https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-20-21/
https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-20-21/
https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje-21-22/
https://ekosola.si/odpadkom-dajemo-novo-zivljenje-21-22/
https://ekosola.si/ne-zavrzi-oblek-ohrani-planet-21-22/
https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/
https://ekosola.si/solska-vrtilnica-21-22/
https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-21-22/
https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-21-22/
https://ekosola.wufoo.com/forms/wkmgh2h1wh9bij/
https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/
https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/
https://ekosola.si/pf/mlekasticno-2/
https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-20-21/
https://ekosola.si/vabilo-na-4-strokovno-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/
https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/
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 Zmagovalci Ekokviza za SŠ 2021/2022 

Petinsedemdeset dijakinj in dijakov iz 40 slovenskih srednjih šol, ki so se uvrstili na 

državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole, se je v treh kategorijah pomerilo v 

poglobljenem poznavanju kohezijske politike. Zmagali so Kevin Sever iz Srednje šole za 

gostinstvo in turizem Radenci (srednje poklicno izobraževanje), Živa Perovec iz ŠC Celje, 

Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (srednje strokovno in poklicno-tehnično 

izobraževanje) in Eneja Turk iz I. gimnazije v Celju (strokovne in splošne gimnazije). 

Na državno tekmovanje v Ekokvizu so se uvrstili dijakinje in dijaki, ki so posamično dosegli najboljše 

rezultate na regijskem tekmovanju. Tako se je letos na državnem tekmovanju, ki smo ga 17. februarja 

2022 organizirali prek spleta, pomerilo 75 dijakinj in dijakov iz 40 srednjih šol iz vse Slovenije. 

Tekmovanje je v letošnjem šolskem letu prvič potekalo na treh ravneh. Na šolskem tekmovanju 10. decembra 2021 je 

sodelovalo 1622 dijakov iz 65 srednjih šol. Najboljši dijaki v posamezni kategoriji na šoli so se uvrstili na regijsko 

tekmovanje. Regijsko tekmovanje je potekalo 10. januarja 2022, na njem je sodelovalo 252 dijakov.   

Dijaki so reševali test prek spleta in odgovarjali na 50 vprašanj (poglejte vprašanja za šolsko tekmovanje, vprašanja za 

regijsko tekmovanje, vprašanja za državno tekmovanje). Na šolski ravni so svoje znanje preverjali v dveh sklopih: kohezijske 

politike in energije, na regijskem in državnem tekmovanju pa so odgovarjali na vprašanja o kohezijski politiki.   

Rezultate Ekokviza 2021/2022 za srednje šole navajamo po kategorijah. 

 Kategorija SPI 

 
  Kategorija SSI/PTI 

 
 

Kategorija GIM 

 
 

1. mesto Kevin Sever SŠGT Radenci 48 točk 

2. mesto Ana Jagodič Biotehniški center Naklo 40 točk 

3. mesto Erik Hauptman ŠC Šentjur 40 točk 

1. mesto Živa Perovec ŠC Celje, SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko 50 točk 

2. mesto Lukas Martinjaš Srednja šola Izola 50 točk 

3. mesto Kaja Strnad ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola 49 točk 

1. mesto Eneja Turk I. Gimnazija v Celju 50 točk 

2. mesto Miha Vovk Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 50 točk 

3. mesto Maja Levstek Gimnazija in srednja šola Kočevje 50 točk 

ZAKLJUČENO 

Več kot 1.500 učencev sodelovalo na Ekokvizu za OŠ  

 

Tudi letošnji Ekokviz za osnovne šole smo prilagodili in namesto ekipnega izvedli 

individualno tekmovanje. Učenci so tekmovali v treh starostnih kategorijah, vsaka kategorija 

s svojo temo (6. razred: gozd in gozdarstvo v Slovenji, 7. razred: ekosistemi, 8. razred: 

električna energija, vsi razredi: biotska pestrost in podnebne spremembe). 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 1754 učencev iz 123 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so 

odgovarjali na 30 vprašanj iz razpisanih štirih vsebin. Na državno tekmovanje so se uvrstili 

učenci, ki so na vsaki šoli dosegli najboljši rezultat v vsaki kategoriji/razredu. Uradni 

rezultati šolskega tekmovanja so objavljeni na povezavi: URADNI REZULTATI ŠOLSKEGA 

TEKMOVANJA 

 

Pisni del državnega tekmovanja je potekal 11. marca 2022 prek spleta. Dvanajst tekmovalcev iz vsake kategorije (6., 7. in 8. 

razred) se bo pomerilo v poznavanju okoljskih tem v živo na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem v petek, 8. aprila 2022.  

https://quiz.radio.si/85f1491c-38d8-4b94-875c-a5513590c61e
https://quiz.radio.si/85056a9c-771e-49fd-bc4e-693327c0463d
https://quiz.radio.si/3efb8ed5-93bf-4205-b273-2d6a572ed4e8
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/02/EKOKVIZ-O%C5%A0-2021-22-Uradni-rezultati-%C5%A1olskega-tekmovanja.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/02/EKOKVIZ-O%C5%A0-2021-22-Uradni-rezultati-%C5%A1olskega-tekmovanja.pdf
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DOGODKI 

Vprašanja šolskega tekmovanja za posamezno skupino so dostopna na spodnjih povezavah. 

Vprašanja so sestavljena iz 24 vprašanj za posamezno skupino ter 6 vprašanj iz vsebine 

biotska pestrost in podnebne spremembe. Uradni rezultati prvega dela državnega 

tekmovanja so objavljeni na povezavi https://ekosola.si/ekokviz-os-2021-2022-uradni-

rezultati-prvega-dela-drzavnega-tekmovanja/  

- vprašanja za 6. razred: gozd in gozdarstvo v Sloveniji 

- vprašanja za 7. razred: ekosistemi  

- vprašanja za 8. razred: električna energija 

 

 

Uvodno srečanje partnerjev projekta Erasmus+  

Gozd – naš vseživljenjski učitelj 

 

Z mesecem februarjem smo pričeli z izvajanjem novega projekta 

Erasmus+ Gozd - naš vseživljenjski učitelj (ForLife). 24. in 25. februarja 

je v Portorožu potekalo uvodno srečanje članov projektnih timov iz 

Slovenije, Srbije in Italije (program Ekošola Slovenija, Ambasadori 

održivog razvoja i životne sredine iz Srbije in društvo JUMP iz Italije).  

Na srečanju smo povezali načrtovanje projektnih ciljev in aktivnosti s 

praktičnimi predstavitvami na prostem, v sodelovanju s pridruženim 

partnerjem projekta, Zavodom za gozdove Slovenija.  

Obiskali smo park Škocjanske jame. Udeleženci smo se seznanili z 

gozdovi in gozdarstvom v Sloveniji, spoznali sistem gozdne pedagogike 

in gozdnih učnih poti v Sloveniji. Ogledali smo si tudi praktični primer 

aktivnosti gozdne pedagogike. Predstavitev sta izvedla Boris Rantaša 

(Centralna enota ZGS) in Bogdan Magajna (ZGS OE Sežana), po Učni 

poti Škocjan pa nas je popeljal Tomaž Zorman, vodja naravovarstvene 

nadzorne službe JV Park Škocjanske jame. https://bit.ly/35cCcoi 

Obiskali smo tudi vrtec Mavrica Izola in njihovo podružnično enoto Korte. 

Predstavili so nam, kako aktivnosti programa Ekošola vključujejo v 

dnevno življenje vrtca ter zanimive primere gozdnih aktivnosti, ki jih 

izvajajo z otroki. Več 

Prvo srečanje sodelujočih vrtcev in osnovnih šol  

Ob Mednarodnem dnevu gozdov smo 21. marca izvedli prvo srečanje 

sodelujočih  vrtcev in osnovnih šol. Letošnja tema je bila »Izberi 

trajnostno pridobljen les za ljudi in planet!« , ki smo jo izvedli ov 

sodelovanju z Zavodom za gozdove. Revirni gozdar  Boštjan Hren je 

predstavil gozdno učno pot s praktičnim delom gozdne pedagogike. 

V drugem delu srečanja so udeleženci med seboj izmenjali svoje izkušnje 

ter načrtovali nove praktične aktivnosti in materiale, ki bodo nastajali v 

času projekta. Delovno popoldne je potekalo v prijetnem vzdušju, polnem 

novih idej, ki jih bodo lahko vzgojitelji in učitelji prenesli v svoje delo z 

otroki in učenci ter preizkusili pri aktivnostih na prostem. Več 

 

 

https://ekosola.si/ekokviz-os-2021-2022-uradni-rezultati-prvega-dela-drzavnega-tekmovanja/
https://ekosola.si/ekokviz-os-2021-2022-uradni-rezultati-prvega-dela-drzavnega-tekmovanja/
https://quiz.radio.si/08efed9f-0e40-4c6c-b289-39cb844a17a4
https://quiz.radio.si/fba0b6f8-fb47-4f9e-a810-e2775e4aa7c6
https://quiz.radio.si/ff6e64d9-69e5-43f0-8eac-2a4059e8239b
https://bit.ly/35cCcoi
https://ekosola.si/gozd-nas-vsezivljenjski-ucitelj-uvodno-srecanje-partnerjev-erasmus-projekta/
https://ekosola.si/prvo-srecanje-sodelujocih-vrtec-in-osnovnih-sol-v-projektu-erasmus-gozd-nas-vsezivljenjski-ucitelj/
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AKTUALNI RAZPISI IN NATEČAJI 

Drugi spletni seminar projektov Hrana ni za tjavendan in Mlekastično! 

Izberem domače: 

Izzivi prehranske pismenosti in zavržkov hrane 
 

Desetega marca smo organizirali drugi spletni seminar, kjer smo izpostavili izzive o zavržkih hrane, 

prehranski pismenosti ter zanimivosti o pridelavi ter predelavi mleka, mlečnih izdelkov in koristni 

uporabi stranskih produktov v teh procesih. Strokovno znanje in pogled od znotraj sta predstavila 

Tomaž Pokorn iz Ljubljanskih mlekarn in prof. dr. Stojan Kostanjevec s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Posebno pozornost 

in pohvale so pritegnile dobre prakse iz ekovrtcev in ekošol, ki so jih prispevale Urška Dubravica iz Kranjskih vrtcev, Uroš 

Primc iz OŠ Trebnje - POŠ Šentlovrenc in Irena Dolenc iz ŠC Kranj. Posnetek delavnice je na voljo na povezavi https://

video.arnes.si/watch/9dwdfjq39jvy  

 

12 DIJAKOV IN ŠTUDENTOV – MLADIH POROČEVALCEV ZA OKOLJE - 

NA KONGRESU MLADIH O OKOLJSKEM IZOBRAŽEVANJU  

 

Dvanajst slovenskih dijakov in študentov - ambasadorjev programov Ekošola in Mladi poročevalci za 

okolje z Gimnazije Ledina, Šolskega centra Celje - Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, 

Fakultete za dizajn, Fakultete za 

organizacijske vede Kranj ter Gea College - se je udeležilo 

Kongresa mladih o okoljem izobraževanju v Pragi. 120 izbranih 

mladih predstavnikov iz cele Evrope in Maroka je od 13. do 18. 

marca razpravljalo in oblikovalo svoja stališča, pričakovanja in 

želje o okoljskem izobraževanju. Skupini dijakov iz Gimnazije 

Ledina in ŠC Celje - SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja sta 

blesteli v posebnih predstavitvah svojih okoljskih aktivnosti, ki so 

tudi del programov Ekošola in Mladi poročevalci za okolje. Kongres 

je potekal kot stranski dogodek Svetovne konference o okoljskem 

izobraževanju, kjer prispevke, ugotovitve in priporočila predstavijo 

strokovnjaki in raziskovalci za to področje z vsega sveta.  

Dijaki in študentje so se s kongresa javljali sproti prek svojih 

družabnih omrežij in omrežij svojih šol in fakultet, dijaki z 

Gimnazije Ledina so objavili dnevniški zapis TUKAJ. Vsi 

pripravljajo tudi prispevke za mednarodno spletno stran Young 

Reporters for the Environment.  

 

2. OBLIKOVALSKI IZZIV 

 

V sklopu projekta KROŽNO GOSPODARSTVO IN OBLIKOVALSKI IZZIV vas vabimo, 

da sodelujete v 2. oblikovalskem izzivu programa Ekošola: Naredimo bolje - oblikujmo 

trajnostno, oblikujmo krožno! Zasnujte in predstavite rešitve in izdelke, ki omogočajo 

ponovno uporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo ali spremembo namena uporabe. 

Rešitve in zamisli prve oblikovalskega izziva si lahko pogledate na povezavi V prvem 

Oblikovalskem izzivu izbranih devet najboljših trajnostnih in krožnih predlogov – Ekošola 

(ekosola.si). 

Letošnje rešitve, izdelke in predloge pričakujemo do 26. aprila. Več o razpisu na povezavi 

https://ekosola.si/sodelujte-v-2-oblikovalskem-izzivu-programa-ekosola/  

 

PODNEBNE SPREMEMBE – Z roko v roki za ohranjanje biotske 

pestrosti  
Vabimo vas k sodelovanju pri treh nagradnih natečajih na temo BIOTSKA PESTROST. 

Razpis je namenjen otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol. 

Video natečaj: pripravite lahko krajše posnetke in jih združite v 2-3 minutni video prispevek. 

Razpis je namenjen učencem in dijakom od 11 do 19 let. 

Natečaj za didaktično igro: izdelajte družabno igro (»Človek ne jezi se, Brain box« z vsemi 

potrebnimi dodatki – kartice, vprašanja postopki). Razpis je namenjen učencem in dijakom od 11 

do 19 let. 

Land art ustvarjanje: uporabite domišljijo in prikažite biotsko pestrost ali podnebne spremembe s pomočjo naravnih 

materialov. Razpis je namenjen vsem starostnim kategorijam. ROK ZA ODDAJO: Prispevke se zbira vključno do 31. maja 

2022 (Land art do 10. maja 2022). Več o natečaju si lahko preberete na povezavi https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-

temo-biotske-pestrosti/  

https://video.arnes.si/watch/9dwdfjq39jvy
https://video.arnes.si/watch/9dwdfjq39jvy
https://www.ledina.si/2022/03/dnevnik-udelezencev-11-kongresa-mladih-o-okoljski-vzgoji/
https://ekosola.si/v-prvem-oblikovalskem-izzivu-izbranih-devet-najboljsih-trajnostnih-in-kroznih-predlogov/
https://ekosola.si/v-prvem-oblikovalskem-izzivu-izbranih-devet-najboljsih-trajnostnih-in-kroznih-predlogov/
https://ekosola.si/v-prvem-oblikovalskem-izzivu-izbranih-devet-najboljsih-trajnostnih-in-kroznih-predlogov/
https://ekosola.si/sodelujte-v-2-oblikovalskem-izzivu-programa-ekosola/
https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/
https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/
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 MISIJA: ZELENI KORAKI 

Poskrbimo, da bomo uporabljali okolju in zdravju prijazne načine prevoza: kolesarjenje, izbira javnega 

prevoza, vožnja s skiroji, električnimi kolesi in avtomobili … zagotovo pa ne smemo pozabiti na hojo.  Rok 

za oddajo izdelkov je 7. april 2022  

Več o nagradnem natečaju na povezavi https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-21-22/  

 

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  

 

 

MLADI V SVETU ENERGIJE 

Kaj je skrivnostna energija, ki nam omogoča, da ob pritisku stikala zasveti luč? Zakaj je električna energija 

danes tako zelo pomembna? Več o natečaju MladiVSE si lahko preberete na povezavi https://ekosola.si/

mladi-v-svetu-energije-21-22/  Rok za oddajo nagradnega natečaja je 22. april 2022. 

 

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 

 PROGRAM SREČANJA 

 

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 paviljo-

nom EXpano do gledališke dvorane Park Murska Sobota (prispevajmo s svojim odnosom in orga-

nizacijo 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 

 KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2022/2023  

 KONFERENČNI CENTER TERME ČATEŽ— Rok za prijave 26. junij 2022 

 

- 29. avgust 2022 / VRTCI / Prijavnica / 

- 30. avgust 2022 / OŠ, SŠ, FAKULTETE / Prijavnica /  

https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-21-22/
mailto:info@ekosola.si
https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-21-22/
https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-21-22/
https://ekosola.wufoo.com/forms/wkmgh2h1wh9bij/
https://ekosola.wufoo.com/forms/wkmgh2h1wh9bij/
https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/
https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/

