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EKOŠOLSKI LIST    

 

Zakorakali smo v drugo polovico vročega poletja. 

Narava nam kot vedno dokazuje, da se nam ne 

bo pustila ukrotiti in nam daje vedeti, da smo 

samo njen del in ne njen vladar. In čeprav je ne-

mogoče odmisliti vsa malo manj prijetna dogaja-

nja doma in po svetu, iskreno upamo, da počitni-

ške dni  preživljate po svojih željah. 

Večina vas je sicer na zasluženem dopustu, a 

smo vseeno pripravili novo številko našega me-

sečnika, s katerim zaokrožujemo šolsko in študij-

sko leto 2021/2022. V njem objavljamo rezultate 

preostalih projektov in nagradnih natečajev.  

Iskrene čestitke vsem sodelujočim in zmagoval-

cem! 

Naj bo preostanek poletja prijeten in poln dožive-

tij ter raziskovanja skritih kotičkov, seveda s 

pridihom trajnosti in posluha za naše okolje in 

naravo. 

Sedaj pa se tudi mi odpravljajmo na kratek od-

dih in upamo, da se vsaj z nekaterimi srečamo v 

živo na konferenci koordinatorjev, ki bo konec 

meseca avgusta.  

Ekipa programa Ekošola 

 

Projekti in nagradni natečaji: 

Mlekastično! Izberem domače 

LNKI 

Ekobranje za ekoživljenje 
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 Odpadkom dajemo novo  

življenje 

LEAF 

Oblikovalski izziv  

MPO 
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Šolska VRTilnica 

 

4. srečanje koordinatorjev 
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Konferenca koordinatorjev  

programa Ekošola  

Terme Čatež 

 

Podnebni tek:  
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Vsebina: 
 

KOLEDAR DOGODKOV:  

 

15. avgust Zadnji dan za prijavo na konferenco  

  koordinatorjev; prijava za vrtce,  

                             OŠ/SŠ/fakultete  
29. avgust Konferenca koordinatorjev programa  

  Ekošola za vrtce, Terme Čatež  Več 

30. avgust Konferenca koordinatorjev programa  

  Ekošola za OŠ, SŠ, fakultete, Terme   

                             Čatež Več 

Prvi teden  Prva delavnica projekta Krožnost je naša  

oktobra   priložnost 

19. oktober          Čas se izTEKa - podnebni tek Več 

https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/
https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/
https://ekosola.si/42234-2/
https://ekosola.si/konferenca-koordinatorjev-2022-2023-osnovne-sole-srednje-sole-fakultete/
https://ekosola.si/vabimo-pridruzite-se-najvecji-mednarodni-podnebni-iniciativi-cas-se-izteka-podnebna-stafeta-od-skotske-do-egipta/
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MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE z več kot 1000 mladimi, tudi ob Svetovnem dnevu 

mleka  

V nagradnem natečaju projekta je sodelovalo  71 

izobraževalnih ustanov, 103 mentorjev ter 1034 otrok, 

učencev in dijakov, ki so izvedli 307 različnih aktivnosti in 

ustvarili ravno toliko izdelkov. 

V projektu ste raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do 

kozarca, spoznavali slovenske lokalne pridelovalce, pripravljali 

mlečne izdelke, skrbeli za krave molznice. Na različne načine ste 

upodabljali pot mleka od slovenske kmetije do okusnih mlečnih 

izdelkov na mizi. Izdelovali ste didaktične igre, koledarje in 

kuharice. Raziskovali ste vpliv mleka na zdravje. Z različnimi 

tehnikami ste kreativno upodabljali krave mlekarice - od risb, 

akvarelov, voščenk, kolažev, lesa do pravih kipov iz tetrapakov ter 

ostalih odpadnih materialov.  

Nagrajenci po posameznih 

kategorijah nagradnega 

natečaja so objavljeni na 

spletni strani https://

ekosola.si/zakljucek-projekta-

mlaekasticno-za-solsko-leto-

2021-2022/  

Svetovni dan mleka – naravnost mlekastičen! 

Pridružili ste se svetovnemu dnevu mleka: ozaveščali o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem 

vplivu na rast in razvoj otrok. Prispevke ob svetovnem dnevu mleka smo prejeli iz 38 izobraževalnih ustanov. Pet 

najizvirnejših kampanj ob svetovnem dnevu mleka bo nagrajenih. To so: 

Čestitke vsem nagrajencem! 

Najboljše kampanje 

v povezavi s svetov-

nem dnem mleka 

OŠ heroja Janeza Hribarja, Hejdi Baraga 
OŠ Glazija, Tamara Novak Blazinšek 
Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik, Rafaela Kožlakar 
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Novo mesto, Matej Zobec 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Nataša Kamerički 

Zaključeni projekti in nagradni natečaji 

Likovni natečaj za kreativne izdelke s pisano paleto rešitev in zamisli 
V natečaju za kreativno likovno ustvarjanje o okolju in naravi ste izbirali med razpisanimi temami: podnebne spremembe, 

izdelki iz odpadne embalaže in rabljenih oblačil, trajnostna mobilnost in mleko. V natečaju je sodelovalo 168 mentorjev in 

preko 2000 otrok, učencev, dijakov in študentov. Prejeli smo izdelke iz 108 ustanov.  

Nagrajene ustanove z mentorji:   

 
 

Vrtci in prva 

triada 

1. OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, vrtec Vitomarci 

    (Andreja Rajh, Tamara Prosenjak) 

2. OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (Neja Sečnik) 

3. OŠ I Murska Sobota (Andreja Strmšek) 

Druga in tre-

tja 

triada OŠ 

1. OŠ Šmarje pri Jelšah (Monja Šalamon) 

2. OŠ Notranjski odred Cerknica,  

    POŠ 11. maj Grahovo (Eva Mazi) 

3. OŠ Olge Meglič Ptuj (Doroteja Širovnik) 

OŠ s prilago-

jenim progra-

mom 

1. VIZ III. OŠ Rogaška Slatina  

    (Jerneja Borovnik) 

2. OŠ Glazija (Matej Koleša) 

3. OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj (Janja Trunk) 

Srednje šole 

1. Fakulteta za dizajn (Mojca Perše) 

2. Gimnazija Litija (Maria Primožič) 

3. ŠC Šentjur, Srednja poklicna in strokovna  

    šola (Karmen Volavšek) 

https://ekosola.si/zakljucek-projekta-mlaekasticno-za-solsko-leto-2021-2022/
https://ekosola.si/zakljucek-projekta-mlaekasticno-za-solsko-leto-2021-2022/
https://ekosola.si/zakljucek-projekta-mlaekasticno-za-solsko-leto-2021-2022/
https://ekosola.si/zakljucek-projekta-mlaekasticno-za-solsko-leto-2021-2022/
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Beremo za trajnost: 315 vrtcev in šol združenih v knjigah 

projekta EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

Tudi letos ste z mladimi prebrali  veliko knjig z okoljsko in trajnostno tematiko ter jih 

povezali z vsakdanjimi temami. Projekt je uspešno zaključilo 315 ustanov. V sklopu 

projekta je bil organiziran tudi natečaj v dveh delih: dve starostni skupini sta 

ustvarjali likovne izdelke, drugi dve pa literarne. Pri poustvarjanju zgodbic je nastalo 

veliko zanimivih izdelkov, ki so nastajali predvsem iz odpadnih materialov. Svojo 

domišljijo in razmišljanje so v tretji triadi osnovne šole ter v srednji šoli prelili na 

papir in tako ustvarili čudovite pesmi in spise. 

 

Nagrajene ustanove z mentorji: 

Nagrajeni mentorji likovno-literarnega natečaja: 

 

Projekt podpira Mladinska 

knjiga, ki bo izbrane ustanove 

nagradila z letno naročnino na 

izbrane revije (Ciciban, Cici 

zabavnik, Moj planet, PIL ali 

GEA).  

Vsem nagrajencem in 

sodelujočim iskrene čestitke! 

Nagrade bomo podelili na 

konferenci v Čatežu. 

Vrtec 

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Enota 

Vrtec Črenšovci (Petra Smej) 

Vrtec Mengeš (Nina Rogelj) 

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Vrtec Pikapo-

lonica Cerkvenjak (Aleksandra Pučko) 

OŠ 

OŠ Ljubečna (Marija Zorko) 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika (Mateja Ga-

beršek) 

OŠ Gornja Radgona (Simona Kolarič Wolf) 

Srednja  

šola 

Biotehniški center Naklo (Marija Jerše) 

Biotehniška šola Maribor (Sandra Gostič) 

III. gimnazija Maribor (Janja Divjak) 

OŠ s PP 

CUDV Radovljica (Metka Cerar) 

OŠ IV Murska Sobota (Manica Zver) 

CUDV Dobrna (Urška Perko) 

Vrtec in 

prva    

triada OŠ 

Vrtec Radovljica, Enota Brezje (Anita Podrekar Zupan, 

Aneta Varl) 

Vrtec Pobrežje Maribor (Jelka Tršavec, Vesna Kovačič) 

Vrtec Studenci Maribor, Enota Radvanje (Kristina 

Vračko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina (Marjana Zajko) 

OŠ Elvire Vatovec Prade (Sara Ivančič) 

OŠ Gorje (Alenka Zupan, Petra Kraigher) 

OŠ in vrtec Sveta Trojica (Anka Leopold) 

Druga in 

tretja  

triada OŠ 

OŠ Puconci (Larisa Weiss – Grein Konkolič) 

OŠ Franceta Bevka Tolmin (Barbara Štulc) 

OŠ Dob (Barbara Burger Mansutti) 

OŠ Sveti Tomaž (Marko Lalić) 

Srednja 

šola 

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (Neva 

Vrčko Novak) 

OŠ s pri-

lagojenim 

progra-

mom 

OŠ 27. julij Kamnik (Andreja Janežič) 

CUEV Strunjan (Samira Šabić Pečar) 

OŠ Brinje Grosuplje, PŠ s PP (Amalija Škerlj) 

OŠ Glazija (Romana Pušnik) 
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 Odpadkom dajemo novo življenje:  290 izdelkov in predlogov 

Odpadki niso smeti, ampak so pomemben material, ki lahko zaživi novo življenje. Otroci in mladi so skozi 

projektne aktivnosti spoznali pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz 

vsakodnevnega življenja, predvsem za plastiko, kovino in papir. V nagradnem natečaju projekta Odpadkom 

dajemo novo življenje je sodelovalo 85 ustanov z več kot 290 izdelki.  

  

Učenci so z različnimi likovnimi tehnikami ustvarjali izdelke iz vsaj 

ene od izbranih vrst odpadne embalaže, najbolj pogosto iz plastike, 

papirja in kartona ter kovine. Izdelali so uro iz odsluženega lista žage, 

voščilnice in knjižna kazala iz recikliranega papirja, lesene novoletne 

okraske, kolebnice, različne igrače ter pisali eko pesmi in eko zgodbe 

ter ustvarjali didaktične igre.   

 

Zmagovalci projekta Odpadkom dajemo novo življenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrade bomo podelili na konferenci v Čatežu. 

 

LEAF - Znanje o gozdovih: 30 vrtcev in šol prvič zaključilo 

gozdni cikel 

LEAF - Znanje o gozdovih je mednarodni program FEE (Mednarodne fundacije za 

okoljsko izobraževanje), ki izpostavlja večplastni pomen gozdov. Letos je aktivnosti 

izvajalo 120 ustanov. 30 ustanov je letos prvič zaključilo gozdni cikel, zato 

prejmejo leseno plaketo (certifikat) Programa LEAF. 39 ustanov je ponovno 

izvedlo celoten gozdni cikel, zato prejmejo nov lesen list za svojo plaketo. 20 

ustanov si je za svoje sodelovanje prislužilo priznanje.  

Dobitniki plaket, listov in priznanj so objavljeni na povezavi https://ekosola.si/program-

leaf-v-solskem-letu-2021-2022/  

Plakete, liste in priznanja prejmejo nagrajenci na srečanju koordinatorjev v Čatežu 

(vrtci 29. avgusta 2022, OŠ in SŠ pa 30. avgusta). Vabilo za udeležbo boste prejeli v začetku avgusta po elektronski pošti.  

Dobre prakse na ogled 

Vabimo vas, da si na spletni strani https://slovenia.exposure.co/  ogledate 103 primere dobre prakse gozdnih dejavnosti, ki 

ste nam jih posredovali mentorji, najdete lahko tudi dobre prakse iz preteklih let. Naj vam bo objavljeno v navdih in pomoč pri 

vašem delu. Pridružite se nam tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Vrtci in prva 

triada OŠ 

1. Vrtec Ciciban, Enota Pastirčki,    

     oddelek Kapljice 

1. OŠ Brinje Grosuplje, POŠ Polica 

2. OŠ Šturje Ajdovščina 

3. OŠ Notranjski odred Cerknica,  

   POŠ 11. maj Grahovo 

Druga in tretja 

triada OŠ 

1. OŠ Ormož 

2. OŠ Turnišče 

3. OŠ Grm Novo mesto 

OŠ s PP 

1. OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP 

2. CUEV Strunjan 

3. OŠ Glazija 

Srednje šole 

1. DIC Ljubljana 

2. GSŠRM Kamnik 

3. SGGOŠ Ljubljana 

https://ekosola.si/program-leaf-v-solskem-letu-2021-2022/
https://ekosola.si/program-leaf-v-solskem-letu-2021-2022/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fslovenia.exposure.co%2F%3Ffbclid%3DIwAR06iMGEIrYJebnqdDC6U4B2gij0CaD0hnhgCfXofdi7QmsAH8by-3dm0V8&h=AT1PqsaIkd_swt08BzJSKtL6Dj32IQ0aqWRBAuBHpgRr8njWT_8GzORQlOKLTkXSLV5GdRXuKIC8w13KFLXlorN6P2LZagcm3obdosXMHSzQJZ_xwUQ
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 Zaključen je 2. oblikovalski izziv programa Ekošola: Oblikujmo trajnostno, oblikujmo 

krožno 

Tudi letošnji oblikovalski izziv je bil namenjen raziskovanju krožnosti in oblikovanju čim bolj krožnih rešitev. To je zahtevna 

naloga, saj z njimi iščemo, snujemo in oblikujemo rešitve, ki presegajo ustaljene in uveljavljene okvirje, z njimi prestopamo 

meje in oblikujemo svet prihodnosti. Da se tega lotimo, terja veliko priprav, učenja, raziskovanja, razumevanja. Zato smo 

toliko bolj veseli, da se malce »bolj trdih orehov« lotevate tudi mentorji mlajših učencev in otrok.  

Med prispelimi predlogi smo letos izbrali štiri skupine, ki so se posebej izkazale, 

nekatere zaradi načina dela, druge zaradi sodelovanja mentorjev in seveda tudi 

končnega izdelka.  

Vsem sodelujočim iskrene čestitke za sodelovanje, nagrajence bomo o nagradah 

obvestili po e-pošti. Več  

Nadaljujemo v šolskem letu 2022/2023  - Krožnost je naša priložnost 

S krožnim izobraževanjem in oblikovalskim izzivom bomo nadaljevali v naslednjem 

šolskem letu. Pripravljamo dopolnjeno gradivo in nove primere slovenskih ter 

mednarodnih krožnih praks. Prva delavnica za mentorje je načrtovana že prvi 

teden oktobra, na njej pa bodo sodelovali predstavniki posebne organizacije.  

Več razkrijemo proti koncu počitnic.  

Nagrajeni projekti 2. oblikovalskega izziva so: 

Ustanova Mentor 

Ime in priimek 

avtorja Naslov/projekt 

Fakulteta za  

dizajn 

Matea Benedetti, 

Lidija Rotar, 

Damjana Celcar 

Aleksandra Lazić, 

Nadja Arhar,     

Marija Stajkovska, 

Manca Udovič, 

Neža Vetrih,      

Eva Glavan 

Unikatna oblačila iz 

odsluženih moških 

oblek 

OŠ Notranjski 

odred Cerknica Nina Mišič 5.c razred 

Ponovna uporaba in 

predelava papija, le-

senih palet in drugih 

izdelkov 

OŠ Kidričevo Olga Babšek 6. – 9. razred 

Naslonjač in mizica 

ter drugi novi izdelki 

Vrtec Pobrežje 

Maribor Jelka Tršavec 

Skupina balončki 

in skupina mehur-

čki, 37 otrok 

Izdelava reciklirane-

ga papirja 

https://ekosola.si/zmagovalci-2-oblikovalskega-izziva-programa-ekosola-oblikujmo-trajnostno-oblikujmo-krozno/
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 Rezultati mednarodnega tekmovanja MPO: kamniški dijaki prejeli posebno pohvalo za 

skupni članek s turškimi vrstniki 

Letos smo drugič zapored povabili mlade poročevalce, da pripravijo prispevek z vrstniki iz druge države v t. i. kategoriji MPO 

- mednarodno sodelovanje. Skupaj izberejo temo in vrsto prispevka. Gre za večmesečno delo, ki ga spremljajo predstavitve 

države, kraja, raziskovanje teme in končna izdelava prispevka. 

Iz Slovenije se je letos prijavilo več kot deset skupin mladih poročevalcev, na mednarodno tekmovanje pa smo oddali sedem 

prispevkov. Med več kot 60 prijavljenimi prispevki in res veliko konkurenco so se v ožji izbor uvrstili trije prispevki, ki so 

nastali kot rezultat sodelovanja slovenskih mladih poročevalcev in turških vrstnikov iz različnih šol.  

Mednarodna komisija je posebno pohvalo podelila 

članku dijakov Gimnazije in srednje šole Rudolfa 

Maistra Kamnik pod vodstvom Tatjane Cvrtila Ložar z 

naslovom »Change for the worse: forest fires in Turkey 

and frost in Slovenia« (Sprememba na slabše: gozdni 

požari v Turčiji in zmrzal v Sloveniji). Prispevek si oglejte 

na povezavi: SLOVENIA-TURKEY by YRE Competition - 

Exposure. Slovenske prispevke lahko pogledate na Facebook 

strani MPO Mladi poročevalci za okolje - Objave | Facebook, vsi 

prispevki letošnjega leta s celega sveta pa so dostopni na 

mednarodni platformi na povezavi YRE Competition - Told with 

Exposure 

Iskrene čestitke vsem sodelujočim in seveda pohvaljenemu 

prispevku v kategoriji MPO - Mednarodno sodelovanje!  

Vabimo vas, da se podate na skupno pot ustvarjanja prispevkov tudi naslednje leto! 

 

Mladi poročevalci za okolje: izbrani najboljši prispevki za 2021/2022  

V letošnjem šolskem letu se je število slovenskih mladih poročevalcev povečalo. Ne glede na to, da ste bili pri delu omejeni, 

smo prejeli veliko zanimivih komentarjev, reportaž, intervjujev, prevladovali so pisni in video prispevki. Zelo nas veseli, da 

prispevke redno objavljate tako v šolskih kot lokalnih glasilih. Tako uresničujemo poslanstvo mladih poročevalcev - okolju 

dajemo glas! 

Najboljši prispevki MPO za šolsko leto 2021/2022 so:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrade bomo podelili na konferenci v Čatežu, 30. avgusta 2022, mentorje bomo obvestili po e-pošti. 

ustanova prispevek avtorji mentor 

OSNOVNE ŠOLE 

OŠ Pohorskega bataljona 

Oplotnica 

Šolski ekovrt in učilnica na 

prostem 

Neli Višnar, Taja Ravnjak, 

Zoja Zorko, Neža Hrovat, 

Hana Videčnik 

Nina Razboršek, 

Urška Lesjak 

OŠ Jožeta Gorjupa      

Kostanjevica na Krki 

Voda, ta neprecenljiv trajnostni 

vir energije Rok Levojević Tanja Beber 

OŠ Dob Misija (ne)mogoče? Lucija Jurcan Jasna Zorenč 

VIZ OŠ Rogatec Naši nepogrešljivi spremljevalci Marija Fric, Zoja Prevolšek Petra Prevolšek 

SREDNJE ŠOLE 

Ekonomska šola Murska 

Sobota 

Ločujte, pogovarjajte se in 

ustvarjajte zdravo okolje 

Katarina Fišer, Živa Šti-

mulak 

Janja Adanič Vrata-

rič 

Ekonomska šola Celje 

Konferenca OZN o podnebnih 

spremembah v Glasgowu 
Aleksandra Derganc, Eve-

lin Korez Maja Jerič Ranzinger 

FAKULTETE 

Gea College 

“Pokažimo, da nam ni vseeno in 

kupujmo obnovljeno.” Jure Vrečar Ajda Fošner 

Pedagoška fakulteta  Lju-

bljana Kaj je trajnostna mobilnost? Ajda Marolt, Katja Jenko Martina Erjavšek 

https://yrecompetition.exposure.co/turkeyslovenia-2?source=share-YREcompetition
https://yrecompetition.exposure.co/turkeyslovenia-2?source=share-YREcompetition
https://www.facebook.com/MladiPorocevalciZaOkolje/
https://yrecompetition.exposure.co/
https://yrecompetition.exposure.co/
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Šolska VRTilnica 

Šolski vrtovi so lahko koristen in učinkovit način uporabe šolskega dvorišča in zanimiva učilnica. Z njimi 

lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo osnov vrtnarjenja in 

spretnosti ter znanja. Predstavljajo interdisciplinarni pristop več predmetov: matematika, naravoslovje, 

umetnost, športna vzgoja. S šolskimi vrtovi lahko dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z 

vzgajanjem učencev za odgovornost do okolja, odgovornost do rastlin, odgovornost do živali, povezanih z 

vrtom, ter tudi na zdrav način življenja. 

Marca so ustanove, ki so izbrale temo okolica šole/vrtca ali izbrale projekt Šolska VRTilnica, prejele paket 

semen, ki jih je podarila Semenarna Ljubljana. Kaj vse je zrastlo iz semen, si lahko ogledate v posebni številki. 

Nekateri mentorji pa so ob poslanih fotografijah zapisali tudi nekaj svojih razmišljanj. Vabimo vas, da jih preberete. 

Prepričani smo, da vas bodo navdihnila, da tudi v vaši ustanovi poskrbite za vrt, ga prenovite, obogatite ali prepoznate 

kakšno praktično rešitev. 

Seznam nagrajenih ustanov po kategorijah: 

 

KLASIČEN 

VRT 

Vrtec 

OŠ Apače, Vrtec Apače 

Vrtec Pobrežje Maribor 

Vrtec Stopiče 

OŠ 

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, PŠ Vreme 

OŠ Dušana Flisa Hoče, PŠ Reka 

OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

OŠ Frana Kranjca Celje 

OŠ Grm Novo mesto 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 

OŠ Ivana Skvarče, PŠ Podkum 

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, POŠ Kebelj 

OŠ Lava 

OŠ Miren, POŠ Bilje 

OŠ Polzela, PŠ Andraž 

OŠ Puconci 

OŠ Vojke Šmuc Izola, PŠ Korte 

OŠ Vojnik, POŠ Šmartno 

OŠ Železniki 

CUEV Strunjan 

DOŠ II Lendava 

III. OŠ Rogaška Slatina 

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

SŠ Ekonomska šola Murska Sobota 

VISOKA 

GREDA 

Vrtec 

OŠ Dušana Flisa Hoče, PE Vrtec Hoče 

Vrtec Ciciban, Enota Lenka 

Vrtec Jožice Flander Maribor 

Vrtec Studenci Maribor, Enota Pekre 

Vrtec Miškolin 

Vrtec Velenje, OE Vrtiljak 

Zasebni zavod vrtec Želvica Maribor 

OŠ 

I. OŠ Žalec 

OŠ Antona Šibelja - Stjenka Komen 

OŠ Grad 

OŠ Ivana Skvarče 

OŠ Kidričevo 

OŠ Miklavž na Dravskem polju, PŠ Dobrovce 

OŠ Rodica 

OŠ Sladki Vrh 

OŠ Tržišče 

OŠ Venclja Perka Domžale 

CUEV Dobrna 

OŠ 27. julij Kamnik 

OŠ Brinje Grosuplje, PŠ s PP 

OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP 

OŠ Glazija  

OŠ Helene Puhar Kranj 

SŠ 
DIC Ljubljana 

Ekonomska šola Ljubljana 
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4. srečanje koordinatorjev programa Ekošola združilo več kot 100 koordinatoric in 

koordinatorjev Ekošole 

 

V Moravskih Toplicah in okolici je od 30. junija do 2. julija potekalo 4. strokovno srečanje koordinatorjev programa Ekošola, 

ki se ga je udeležilo več kot 100 koordinatoric in koordinatorjev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Srečanje je zaznamovalo 

delovno-družabno vzdušje, kakršno si zaslužimo ob koncu šolskega leta. 

V začetnem delu smo bolj podrobno analizirali projekte šolskega leta 2021/2022. Udeleženci so lahko prisluhnili 

predstavitvam primerov dobrih praks, ki so jih mentorji na ustanovah izvedli v tem šolskem letu. Predstavljen je bil tudi 

program in napovedi za novo šolsko leto. V treh dneh strokovnega izobraževanja so si udeleženke in udeleženci ogledali 

Bukovniško jezero z energetskimi točkami do izvira ter si ogledali gozdno učno pot, socialno-ekološko kmetijo Korenika, 

Hodoško jezero, posestvo Passero, vodno učno pot Mokoš ter čebelarski muzej Tigeli.  

Poglejte utrinke na https://ekosola.si/4-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/. 

DOGODKI / SREČANJA 

https://ekosola.si/4-srecanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
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PODNEBNI TEK: Čas se izTEKa – podnebna štafeta, ki bo 

potekala od Škotske do Egipta, tudi v Sloveniji 

7.767 km. 38 dni, 18 držav, več tisoč sodelujočih 
 

V programu Ekošola se jeseni pridružujemo največjemu mednarodnemu 

dogodku, ki je namenjen skupnemu podnebnemu ukrepanju in podnebnim 

akcijam z naslovom »Čas se izTEKa, tečemo za podnebje« (Running Out Of 

Time - ROOT 2022). Running Out of Time (running-out-of-time.com) 

 

Kaj, kdaj, kje? 

To je 7.767 km dolgo potovanje podnebne štafete skozi 18 držav s spremljajočimi dogodki, ki se začne v Glasgowu na 

Škotskem konec septembra in se zaključi 6. novembra v Sharm El Sheikhu v Egiptu, ko se začne Podnebna konferenca 

COP27.  V Sloveniji bo štafeta 18. in 19. oktobra.  Več  

Konferenca koordinatorjev programa Ekošola 2022/2023 konec avgusta v Termah Čatež 

posebej za vrtce in posebej za druge ustanove   

 ZA VRTCE,  29. avgust 2022 Terme Čatež.: 

           Konferenca za vrtce bo v ponedeljek, 29. avgusta 2022 v Kongresnem centru Terme Čatež, program na spletni strani,        

            na povezavi https://ekosola.si/42234-2/  

           Prijave za vrtce so odprte do vključno petka, 19. avgusta 2022 na povezavi:  

            https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/ 

 

 ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER FAKULTETE, 30. avgusta 2022, Terme Čatež 

           Konferenca za osnovne in srednje šole ter fakultete pa bo v torek, 30. avgusta 2022 v Kongresnem Centru Terme   

           Čatež. Program konference je objavljen na spletni strani, na povezavi  

            https://ekosola.si/konferenca-koordinatorjev-2022-2023-osnovne-sole-srednje-sole-fakultete/  

            Prijave za OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER FAKULTETE so odprte do petka, 19. avgusta 2022 na povezavi:     

            https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/ 

 

Konferenca ponovno s  TRŽNICO DOBRIH PRAKS - predstavite svoje primere! 

Ste v preteklem šolskem letu izvedli aktivnost ali dogodek, ki je lahko spodbuda in navdih tudi drugim? Predstavite vašo 

dobro prakso s plakati ali izdelki. Izmenjajte svoje izkušnje in zamisli, ki bodo vas in druge koordinatorje ter njihove 

sodelavce spodbudile k izvajanju njihovih trajnostnih aktivnosti v programu Ekošola.  VRTCI OŠ/SŠ/FAKULTETE 

NAPOVEDUJEMO IN VABIMO 

https://running-out-of-time.com/
https://ekosola.si/vabimo-pridruzite-se-najvecji-mednarodni-podnebni-iniciativi-cas-se-izteka-podnebna-stafeta-od-skotske-do-egipta/
https://ekosola.si/42234-2/
https://ekosola.wufoo.com/forms/puq4jor1wpx3l2/
https://ekosola.si/konferenca-koordinatorjev-2022-2023-osnovne-sole-srednje-sole-fakultete/
https://ekosola.wufoo.com/forms/p17jsu2v1r70hfa/
https://ekosola.si/42234-2/
https://ekosola.si/konferenca-koordinatorjev-2022-2023-osnovne-sole-srednje-sole-fakultete/

