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Začetek vsakega leta prinese nove 

zaobljube. Te se najbolj pogosto na-

našajo na spremembe, ki vplivajo na 

boljše počutje, zdravje, nove dosežke, 

osebnostno rast, odnose med nami. A 

kakovost našega bivanja je odvisna 

tudi od zdravja našega okolja okolje. 

Zato poskusimo v zaobljube in deja-

nja dodati skrb za okolje. Kje in kako 

začeti? Z gibanjem in športnimi de-

javnostmi - tudi te v programu Eko-

šola povezujemo s trajnostnimi izzi-

vi. 

 

In načrti za naprej? Pogled na kole-

dar kaže, da so pred nami pestri in 

polni meseci. Hvala vnaprej, ker jih 

boste soustvarjali.  

Biaotlon na Pokljuki 

Ekokviz OŠ 
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LEAF 

EKOKVIZ ZA SŠ 

MISIJA ZELENI KORAKI 

ZELENI PINGVIN 
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XVI.  SREČANJE  

EKOVRTCEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

4 
 

V. STROKOVNO  

IZOBRAŽEVANJE 

 

PROGRAM EKOŠOLA NA 

FACEBOOKU 

 

 

 

 

 

 

     

Vsebina: 

KOLEDAR DOGODKOV:  

1. februar Srečanje koordinatorjev ekofakultet programa Ekošola 

10. februar Vmesni rok za oddajo prispevkov Mladi poročevalci za okolje 

10. februar Rok za oddajo nagradnega natečaja Eko-paket Več 

22. februar Ekokviz SŠ: državno tekmovanje 

1. marec  Ekošolarji v Planici: Zeleni športni dan 

14. marec Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje 

17. – 19. marec  Sejem Altermed, Celje 

31. marec Rok za oddajo nagradnega natečaja Misija: Zeleni koraki Več 

2.– 5. april Mobilnost Erasmus+ projekt: Merim lokalno, vplivamo globalno (Zadar) 

17.– 22. april Mobilnost Erasmus+ projekt: Gozd, naš vseživljenjski učitelj (Italija) 

15. april  Rok za oddajo prispevkov Mladi poročevalci za okolje - mednarodno sodelovanje 

21. april  Rok za oddajo oblikovalskega izziva: zasnujmo krožno, izdelajmo  

                             trajnostno! Več 

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

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

11. maj   XVI. srečanje ekovrtcev v Škofji Loki 

21. – 24.  maj Mobilnost Erasmus+ projekt: Merim lokalno, vplivam globalno (Zadar) 

maj  Mednarodna konferenca (hibridna): Ekošola in trajnosti 

  razvoj, Radenci 

5. junij  Rok za oddajo izdelkov v projektu Mlekastično! Izberem 

  domače Več 

15, – 17. junij V. strokovno izobraževanje koordinatorjev programa 

  Ekošola Več 

Junij  Mednarodna konferenca (spletna) 

  o biotski pestrosti - gozd, naš vseživljenjski učitelj  

 

https://ekosola.si/eko-paket-22-23/
https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-22-23/
https://ekosola.si/kroznost-je-nasa-priloznost-22-23/
https://ekosola.si/odpadkom-dajemo-novo-zivljenje-22-23/
https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-22-23/
https://ekosola.si/mlekasticno-izberem-domace-22-23/
https://ekosola.si/vabilo-na-v-strokovno-izobrazevanje-koordinatorjev-programa-ekosola/
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2000 ekošolarjev na Pokljuki 

V sklopu akcije »Otroci Triglava 

na Pokljuki« in v sodelovanju z 

Organizacijskim odborom 

Pokljuka si je 5. januarja več kot 

2.000 ekošolarjev ogledalo tekmo 

svetovnega pokala v biatlonu na 

Pokljuki.  

Akcija je bila trajnostno 

usmerjena, saj so ekošolarji 

pripravili prispevke za natečaj 

»Naj traja skrb za naše okolje«, z 

izdelavo transparentov iz 

različnih odpadnih materialov pa 

so pokazali na dodatno skrb za 

okolje na športnih prireditvah. 

Posneli so tudi prave navijaške 

točke. Udeleženci so poskrbeli 

tudi za zdrav duh v zdravem 

telesu, zato so se odpravili na 

pohod na Javorniško planoto. Vse 

odpadke so pospravili in jih 

odnesli s seboj v dolino.  

ORGANIZIRALI SMO 

 2.376 učencev se je pomerilo v šolskem tekmovanju Ekokviza za osnovne šole 

Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja Ekošola v sodelovanju s 

Telekomom Slovenije, je 12. januarja 2023 potekalo šolsko tekmovanje. Letos je v tričlanskih ekipah tekmovalo 

2.376 učencev šestih, sedmih in osmih razredov iz 128 slovenskih osnovnih ekošol. V ekoznanju se bodo za naziv 

Ekofaca pomerili 14. marca, ko bo na OŠ Spodnja Šiška državno tekmovanje 12 ekip.  

Na državno tekmovanje se je uvrstilo osem regijskih zmagovalcev, drugouvrščeni ekipi iz ljubljanske in mariborske regije ter 

dodatni dve ekipi, ki sta dosegli drugi najboljši čas med vsemi sodelujočimi 

ekipami. Finalni Ekokviz za OŠ bo potekal v dveh delih: ekipe bodo v prvem 

delu reševale kviz prek spletne aplikacije, čemur bo sledilo soočenje ekip in 

ustno preverjanje v poznavanju okoljskih tematik.  

Letošnji Ekokviz je bil kar zahteven, saj je le ena ekipa pravilno odgovorila 

na vseh 30 zastavljenih vprašanj. Poleg 251 ekip iz osrednjeslovenske regije 

se je na šolskem tekmovanju pomerilo 221 ekip iz mariborske, 97 iz celjske, 

63 iz pomurske, 83 iz novomeške, 28 iz obalne, 33 iz severnoprimorske in 16 

iz gorenjske regije.  

 

Regijski zmagovalci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje: 

Regija Šola 

Celjska OŠ Frana Kranjca 

Gorenjska OŠ Železniki 

Mariborska 
OŠ Mežica 

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Novomeška 
OŠ Leskovec pri Krškem 

OŠ Sava Kladnika Sevnica 

Obalna OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige 

Osrednjeslovenska 

OŠ Mengeš 

OŠ Šmartno v Tuhinju 

OŠ Spodnja Šiška 

Pomurska OŠ Gornja Radgona 

Severnoprimorska OŠ Šturje Ajdovščina 
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Nagradni natečaj EKO-PAKET se zaključuje 10. februarja  

Nagradni natečaj Ustvrajamo in predstavljamo KEMS se zaključi v petek, 10. februarja. Vaše 

aktivnosti v projektu na kratko opišite v poročilu o izvajanju projekta, dodajte pripadajoče fotografije ter 

pošljite na naslov info@ekosola.si . 

Več o nagradnem natečaju: https://ekosola.si/eko-paket-22-23/   

 

 

 

Državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole 
 

22. februarja 2023 se bo na Srednji trgovski in aranžerski šoli v Ljubljani na državnem tekmovanju  

pomerilo 343 dijakov, ki so dosegli najboljši rezultat na šolskem tekmovanju. Dijaki bodo v treh 

kategorijah preizkušali svoje znanje o okoljskih 

temah s skupnim  naslovom Naša prihodnost = 

Zelena prihodnost. Več: https://ekosola.si/

ekokviz-za-srednje-sole-22-23/  

 

 

 

Sodelujte v misiji za trajnostno mobilnost: Zeleni koraki med počitnicami 
 

Vabimo vas, da sodelujete v Misiji: Zeleni koraki. Predstavite in delite z nami, kako:  

- trajnostno potujete med počitnicami (trajnostne destinacije, trajnostna mobilnost), 

- spodbujate vrstnike, starše, prijatelje k okolju bolj prijaznim oblikam prometa, 

- iščete in najdete trajnostne potovalne prakse v Sloveniji in v tujini, 

- spreminjate svoje (zelene in trajnostne) potovalne navade med počitnicami. 

 
Svoje dejavnosti predstavite na različne načine: 

 Izdelajte »Moj počitniški dnevnik za zeleni promet«: beležite, kako ste    

            preusmerili svoje potovalne navade (kako bi lahko potovali in    

            kako ste potovali okolju bolj prijazno) 

 Bodite mladi poročevalci za okolje, ki med počitnicami  

           potujete zeleno: pripravite pisni, foto in video prispevek o  

           okolju prijaznih poteh in potovanjih med počitnicami. 

 

Predstavite svoje ali družinsko okolju prijazno potovanje na kateri koli drug način, ki ga sami 

izberete. Več: Misija: Zeleni koraki – Ekošola (ekosola.si) 

   

 

 

Zeleni pingvin 
 

Zeleni pingvin je aktiven na Instagramu. Objave tega zelenega vplivneža spremljajte na Instagramu: 

https://www.instagram.com/zeleni_pingvin/ 

 

Sicer pa Zeleni pingvin pripravlja mobilno aplikacijo, s pomočjo katere se bodo lahko mladi izobraževali o 

podnebnih spremembah in o tem, kaj lahko naredijo, da znižajo svoj ogljični odtis.  

Zaključen likovno literarni natečaj LEAF – Znanje o gozdovih 
Konec decembra 2022 se je zaključil likovno literarni natečaj na temo gozd in voda ter gozd in 

odpadki. Prejeli smo več kot 500 izdelkov iz 84 ustanov. Kdo so nagrajenci, boste izvedeli v 

prihodnjih dneh, ker ocenjevalna komisija še ni zaključila z izborom najboljših.  

PRIHODNJI DOGODKI IN DEJAVNOSTI 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/10/Eko-paket-2022-23_obrazec-za-poročilo.doc
mailto:info@ekosola.si
https://ekosola.si/eko-paket-22-23/
https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole-22-23
https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole-22-23
https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-22-23/
https://www.instagram.com/zeleni_pingvin/
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 V. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

PROGRAMA EKOŠOLA  

15. do 17. junij, Kranjska Gora 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na tradicionalnem V. 

strokovnem izobraževanju za koordinatorje, druge 

vzgojitelje in učitelje programa Ekošola, ki bo od 15. do 

17. junija 2023 v Kranjski Gori in okolici. V zanimivem 

izobraževalno-družabnem programu bomo povezali ekošolske 

teme in vsebine z vašimi dobrimi praksami, spoznavali pa bomo 

tudi naravne lepote gorenjske regije.  

 

Vašo udeležbo prijavite prek spletnega obrazca na 

https://ekosola.wufoo.com/forms/k3wr03611zfc01/.  

XVI. SREČANJE EKOVRTCEV  - 11. maj 2023, Škofja Loka 

Letošnje tradicionalno srečanje koordinatorjev ekovrtcev  bo 11. maja v Vrtcu Škofja Loka. 

Osrednja tema bo trajnostna mobilnost, ki je namenjena predvsem ozaveščanju otrok in 

staršev o okolju prijaznim oblikam prometa in s tem povezanim gibanjem.  

Trajnostno mobilnost izpostavljamo, da bi otroke in starše čim bolj spodbujali, da bi v vrtec prihajali peš, s 

kolesom ali drugimi prevoznimi sredstvi namesto z avtomobilom. Najpogostejši vzroki za to so 

pomanjkanje časa, dojemanje poti do vrtca kot nevarne, daljša oddaljenost doma do vrtca ali neugodne 

vremenske razmere. Kako se s temi izzivi soočajo v Škofji Loki, mestom s prelepo naravno in kulturno 

dediščino? Z vključitvijo v strategijo razvoja občine skrbijo za kakovost življenjskega prostora na višji ravni.  

Trudijo se za urejenost in skrb čistejšega okolja, varnih poti za otroke, šolarje, starostnike, kolesarskih ter peš poti. Del srečanja 

bo namenjen tudi ogledu mesta in dobrim praksam, ki jih izvajajo za večjo trajnostno mobilnost v kraju.   

Prijave sprejemamo na povezavi https://ekosola.wufoo.com/forms/k1oi102j0ok2rvy/  

VŠEČKAJTE IN DELITE: program Ekošola na Facebooku  

 
V programu Ekošola si prizadevamo, da vas ažurno in pravočasno obveščamo, napovedujemo in vabimo. Spletna stran 

www.ekosola.si je že vrsto let osrednje mesto, kjer so zbrane celovite informacije, gradiva, povezave in navodila.  Upamo pa, da 

st opazili, da smo zelo aktivni tudi na Facebooku.  

 

V prihodnje bomo del obveščanja prek elektronske pošte preusmerili na družbena omrežja, zato vas vabimo, da 

všečkate  https://www.facebook.com/ekosola in redno spremljate objave. Februarja načrtujemo tudi nagradno igro. 

VABIMO 

*NAJAVLJAMO DATUMA ZA LETNO KONFERENCO KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA: 

 - 21. avgust 2023 za vrtce 

 - 22. avgust 2023 za osnovne in srednje šole ter fakultete 

https://ekosola.wufoo.com/forms/k3wr03611zfc01/
https://ekosola.wufoo.com/forms/k1oi102j0ok2rvy/?fbclid=IwAR168-pKNpIltHj5OzL_dccRbAPjfmMHSviFD7zrI-Zoqjswpxxh525fTxY
http://www.ekosola.si
https://www.facebook.com/ekosola

