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Spoštovani,  

šolska vrata smo odprli novemu šolskemu in študijskemu letu. V pro-

gramu Ekošola vanj stopamo ambiciozno, saj je to mejnik – predstavili 

bomo prenovljeno spletno stran in posodobljeno ekoaplikacijo. Njena 

poglavitna novost bo, da bodo nekatere izbrane vsebine, ki jih boste 

vnašali, vidne tudi drugim. S tem boste lahko predstavili svoje delo in 

dosežke tudi širše.  

 

Tudi letos načrtujemo regijska srečanja, strokovna izobraževanja, 

delavnice in druge dogodke. Za večino projektov bomo zasnovali dodat-

na informativna in izobraževalna gradiva, didaktične pripomočke in 

navodila za delo. Prve projekte in aktivnosti bomo predstavili na letoš-

nji Mednarodni konferenci koordinatorjev programa Ekošola, ki bo 

letos prvič v Laškem. 

 

Na popotnico iz preteklega šolskega leta smo nadvse ponosni. Predvsem je pomembno, 

da ste na vrsto domiselnih in poučnih aktivnosti ponosni vi, ki program sooblikujete z 

otroki, učenci, dijaki in študenti. Posebno popotnico namenjamo Ekošolskemu listu, ki 

s to številko praznuje drugi rojstni dan.  

 

Verjamemo, da bo tudi novo šolsko leto bogato, da se boste odzivali na pobude, ki so namenjene 

večji okoljski ozaveščenosti in odgovornosti, ter navdušili z zamislimi, kako z okoljsko odgovornim 

delovanjem prispevati svoj delež h kakovosti življenja. Nekateri utrinki so zbrani na fotografijah 

prvega koledarja programa Ekošola. Upamo, da ga boste z veseljem uporabljali. 

 

Hvala vsem, ki ste soustvarjali program v šolskem letu 2016/2017, in vsem, ki ga boste v 

šolskem letu 2017/2018. Na svidenje v Laškem! 

KOLEDAR DOGODKOV: 

8. september    Rok za oddajo primera dobre prakse za  

                                            Mednarodno konferenco koordinatorjev  

18. september   Mednarodna konferenca koordinatorjev  

                                            programa Ekošola, Kongresni  center Thermana     

                                            Park Laško 

21. september  Mednarodni dan miru, PLANT A TREE – Posadite drevo miru! 

Oktober  Regijsko srečanje koordinatorjev OŠ Ljubljana in Maribor  

8. november  Srečanje koordinatorjev srednjih šol programa Ekošola, Gimnazija  

                                           Jožeta Plečnika Ljubljana 

13. december  Ekokviz za SŠ: šolsko tekmovanje 

19. januar 2018  Ekokviz za OŠ: šolsko tekmovanje  

3. februar 2018  Ekokviz za SŠ: državno tekmovanje, Biotehniški center Naklo 



Vabimo:  
Predstavite svoj primer dobre prakse URE in OVE in druge teme na Mednarodni konfe-

renci koordinatorjev programa Ekošola v Laškem. 

Vabimo vas, da na Mednarodni konferenci koordinatorjev programa Ekošola, ki bo 18. septembra 2017 v  

Kongresnem centru Thermana Laško, predstavite čim več primerov dobre prakse (URE in OVE  ter drugih primerov). Primer lahko 

predstavite na t. i. tržnici primerov dobre prakse s plakati ali izdelki. S tem želimo spodbuditi izmenjavo izkušenj in zamisli med 

koordinatorji in ustanovami, ki lahko olajšajo vaše delo, obenem pa predstavimo pester nabor aktivnosti v programu Ekošola. 

Navodila za prijavo  

Na OBRAZCU ZA PRIJAVO na kratko opišite projekt oz. primer dobre prakse vaše ustanove iz šolskega leta 2016/2107, 

za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, aktivnosti, rezultatov ali pa 

zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi, z zunanjimi javnostmi). Prosimo, da izpolnite obrazec za prijavo in ga 

vrnete do 11. septembra 2017 na naslov: info@ekosola.si. 

    Stran 2                                                                                                                                                                                    EKOŠOLSKI LIST   

ŠOLSKI VRT – vsaka rastlina, ki zraste na vrtu, 

prinese zadovoljstvo in veselje 

Otroci, učenci in dijaki so v preteklem šolskem letu veliko časa namenili 

skrbi in delu na svojih vrtovih. Nekateri so prvič pridobivali izkušnje na 

vrtu, drugi so s pridelki obogatili šolske jedilnike z bučami, paradižnikom, 

fižolom, solato, različnimi zelišči in krompirjem. Tako so usvajali nova 

znanja, obenem pa poskrbeli tudi za lepo urejene vrtove. Spoznavali so 

načine gnojenja in pripravo zemlje, pogoje za rast, opazovali so razvoj 

rastlin, vzgojili so sadike in jih posadili na vrtu ter zanje vseskozi skrbeli z 

zalivanjem, pletjem in rahljanjem.  

 

Izbrali smo ustanove, ki so prikazale najbolj izvirne, ustvarjalne in 

domiselne vrtove. 

  

Vrtec 

Vrtec Rogaška Slatina 

Vrtec Velenje 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 

OŠ 

OŠ Šentvid 

OŠ Ob Rinži Kočevje 

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, POŠ Vitomarci 

SŠ 

ŠC PET 

Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik 

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše 

Posebna 

kategorija 

OŠ Roje 

CUDV Dobrna 

  

Vrtec 

VVZ Kekec Grosuplje 

Vrtec pri OŠ Sveti Tomaž 

Vrtec Murska Sobota 

OŠ 

OŠ Vransko – Tabor 

OŠ Toneta Šraja Aljoše 

OŠ Marije Vere Kamnik 

SŠ 

Srednja šola Josipa Jurčiča 

Ivančna Gorica 

Srednja šola Domžale 

Posebna 

kategorija 

OŠ Glazija 

OŠ Helene Puhar Kranj 

OŠ IV Murska Sobota 

  

Vrtec 

VVZ Radovljica 

Javni zavod Zreče 

Vrtec Ledina 

OŠ 

OŠ Jurija Dalmatina Krško 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, POŠ 

Žalna 

OŠ Gorišnica 

SŠ 

Ekonomska šola Murska Sobota 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljublja-

na 

ŠC PET Ljubljana 

Posebna 

kategorija 

CUDV Draga 

CUDV Dobrna 

CUEV Strunjan 

VISOKA GREDA 

KLASIČNI VRT 

URBANI VRT 

http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Obrazec-primer-dobre-prakse%20%20drugo%202017-2.doc
mailto:info@ekosola.si
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V šolskem letu 2016–2017 so učenci, dijaki in 

študentje postali tudi poročevalci o okolju. V celem 

letu smo razpisali pet tem, o katerih so mladi 

poročevalci iz 41 ustanov pripravili skupaj 111 

pisnih, foto in video prispevkov.  

V kategorijah foto in video prispevkov  bodo 

nagrade prejeli tudi avtorji prispevkov. Seznam 

nagrajencev je objavljena povezavi  ekosola.si. 

  

Izbrani najboljši Mladi 

poročevalci za 2016-2017 

Pisni prispevki 

Pri pisnih prispevkih smo sodelovali s časopisno hišo 

Delo in Fakulteto za družbene vede Univerze v 

Ljubljani. Tako so bili izbrani prispevki vsaka dva meseca 

objavljeni v rubriki Zeleno Delo, še več pa na spletnem 

mestu www.delo.si/okolje. Med vsemi objavljenimi 

prispevki smo v vsaki temi izbrali tri, ki bodo prejeli 

nagrado.  Seznam nagrajencev je objavljena povezavi 

ww.ekosola.si. 

V kategorijah foto in video prispevkov  bodo nagrade 

prejeli tudi avtorji prispevkov. Seznam nagrajencev je 

objavljen na povezavi  ekosola.si 

Pri projektu Ekobranje za ekoživljenje 
sodelovalo 287 ustanov 

 

Ob koncu šolskega leta smo zaključili projekt Ekobranje za ekoživljenje, pri katerem je 

sodelovalo 287 ustanov (108 vrtcev, 166 OŠ in 13 SŠ), med njimi 39.037 otrok, učencev in dijakov 

ter 2818 mentorjev. Med sodelujočimi ustanovami, ki so  projekt izvedle na inovativen način in priložile 

fotografije, bodo nagrade .  

 

Likovni natečaj Energija – ekobranje za likovno ustvarjanje 

V okviru projekta smo razpisali tudi likovni natečaj o energiji. Prejeli smo 264 likovnih del iz 31 ustanov. 

Otroci so izdelovali nalepke v obliki opozoril za ugašanje luči, naprave, ki potrebujejo električno energijo, 

risali naprave, ki jih uporabljajo doma, v vrtcu in šoli in ki ne delujejo brez električne energije. Izdelali so 

plakate, ki opozarjajo na varčno rabo električne energije, in varčno hišo. Dijaki pa so narisali vozilo 

prihodnosti ter prikazali različne vire električne energije. 

 

Seznam nagrajencev je objavljen v julijski številki Ekošolskega lista  EŠL-š t.11/24.j u lij 2017  

http://www.ekosola.si/novica/2832/izbrani-najboljsi-mladi-porocevalci-za-2016-2017/
http://www.ekosola.si/novica/2832/izbrani-najboljsi-mladi-porocevalci-za-2016-2017/
http://www.delo.si/okolje
http://www.ekosola.si/novica/2832/izbrani-najboljsi-mladi-porocevalci-za-2016-2017/
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/EKOSOLSKI%20LIST%20%C5%A1t.%2011_24.7.2017.pdf
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Mednarodna konferenca koordinatorjev programa Ekošola 2017/2018 
Velika dvorana Kongresnega centra Thermana Park Laško 

PROGRAM -  Prijavnica 

 
 

EKOŠOLSKI LIST    

7.30 - 8.15  Sprejem udeležencev                                                        

8.30 - 8.45 
Uvodni pozdrav: 

mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola                   

8.45 - 9.20 Podelitev Zelenih zastav za šolsko leto 2016/2017 

9.20 - 10.20 Moč skupnega sodelovanja, Irena Potočar Papež 

10.20 - 10.35 

Od semena, zelenjave, sadja, do gibanja in zdravja s poudarkom Odgovorno s hrano 

(Mednarodni posvet, 10.5.2018, Hotel Radin Radenci) 

Dane Katalinič, Jasmina Fašalek Paldauf, Janja Kiselak, Lidija Mohor, Zdenka Mesarič 

10.35 - 11.00 

Predstavitev primerov dobre prakse (dvorana GALA): 

 Iščem novega lastnika, Smiljana Adamič Vasič, Gimnazija Celje – Center 

 Uporaba odpadnega materiala v OŠ, Vanja Majcen, OŠ Ljudski vrt Ptuj, podružnica Grajena 

 Obnova učilnice, Manca Gorup, OŠ Notranjski odred Cerknica 

 Ekskurzija v Svet energije v Krškem in Zagreb, Karmen Koprivec, SŠ Domžale 

 Ustanovitev učnega podjetja,  Manja Ferme Rajtmajer, Ekonomska šola Celje 

 Zelena watt, Jure Ausec, Biotehniški center Naklo 

10.35 - 11.00 

Odmor  

Podelitev nagrad za šolsko leto 2016/2017: 

Šolska VRTilnica / Zelene kocke 

Ekobranje za ekoživljenje 

Biotska pestrost 

11.00 - 11.45 Predstavitev nove spletne aplikacije 

11.45 - 12.45 

Okrogla miza : Kako z mladimi o okolju in z okoljem v Sloveniji in drugih državah? 

Gostje: 

Josip Gregac, UDRUGA LIJEPA NAŠA, Hrvaška 

Aleksandra Mladenović, Ambasadori održivog razvoja in životne sredine, Srbija, nacionalni koordinator pro-

grama Ekošola v Srbiji 

Jan Kulenović, Inkubator društvenih inovacija "MUNIJA", BiH 

12.45 - 13.00 Predstavitev projekta Odgovorno s hrano 

13.00 - 13.30 

Predstavitev primerov dobre prakse (dvorana GALA): 

 Žvečilni gumi - izziv za recikliranje, Smiljana Adamič Vasič, Gimnazija Celje Center 

 Kreativnost pri izdelavi družabnih iger, Katja Mejač, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

 Didaktične igre iz odpadnih in naravnih materialov, Klara Trkaj, OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

 Videokonferenca "Global  Alernative Energy debate", Alenka Pavlin, Ekonomska šola Celje 

 Maketa hitroelektrarne, Lidija Leskovšek, ŠC Celje, SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije 

 Voda je vir življenja – pomanjkanje pitne vode, Natalija Vahčič, OŠ Artiče 

 Biodiverziteta gozda in učinkovita raba energije iz gozda, Danica Centrih, Gimnazija Celje Center 

13.00 - 13.30 

Odmor  

Podelitev nagrad za šolsko leto 2016/2017 

Znanje o gozdovih (LEAF) 

Mladi poročevalci 

Trajnostna mobilnost 

13.00 - 13.30 Eko sklad in mreža energetskih svetovalcev ENSVET, mag. Darja Kunovar, Eko sklad 

13.30 - 14.30 

Program dela v šolskem letu 2017/2018  in predstavitev projektov 

       Hrana ni za tjavendan 

Misija: Trajnostna mobilnost 

Star papir zbiram, prijatelja podpiram 

Mladi poročevalci 

Drugi projekti:  Biotska raznovrstnost; Znanje o gozdovih; Šolska VRTilnica; Mladi v svetu  

 energije; Jaz, ti, mi za Slovenijo; Ekobranje za ekoživljenje; 

14.30 - 15.15 KOSILO 

15.30 Zaključek konference 

/uploads/2010-08/Prijavnica_KONFERENCA_18.9.2017.doc
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V šolskem letu 2016/2017 je v programu sodelovalo 80 ustanov, ki so 

v sklopu teme  »Gozd in biotska raznovrstnost« spoznavali gozd, biodiverzi-

teto slovenskih gozdov, kartirali gozdne habitate, mreže življenja, gozdne 

učne poti, zgodnje naravoslovje, spoznavali slovenske gozdne mite in legen-

de. 

Gozdni cikel, ki je osnova za spremembo vedenja učencev ter poglablja 

zavedanje o ključni vlogi, ki jo imajo gozdovi za naš planet, in obsega šest 

korakov, so uspešno zaključile ustanove pod vodstvom mentoric (tabela 

desno). 

OŠ Grm in OŠ Kobilja sta edini ponovni prejemnici lista LEAF za šolsko 

leto 2017/2018, s čimer sta ponovno izvedli šest korakov po metodologiji 

programa LEAF.  

 
Koledar programa Ekošola za šolsko leto 2017/2018 
 

CUDV Draga Marjana Šmigoc 

Vrtec Studenci Maribor, 

enota Iztokova Matejka Dolinšek 

OŠ Jurija Vege Morav-

če, VVE Vojke Napokoj Ana Gerčar 

Vrtec Velenje Maruša Kozman 

VVZ Radovljica – enota 

Kropa Špela Marolt 

OŠ Jela Janžiča Vesna More 

OŠ 27. julij Kamnik Mojca Borštnar 

Znanje o gozdovih (LEAF) 

PLANT A TREE – Posadite drevo miru! 

Leta 2001 se je generalna skupščina OZN odločila, da bo mednarodni dan miru vsako 

leto praznovala 21. septembra, ko naj bi ljudje slavili mir. Po vsem svetu bodo na ta dan 

posadili drevesa. Prva drevesa bodo na ta dan posadili opoldne v Oceaniji, sledile  ji bodo 

Azija, Evropa in Afrika, zadnji jih bodo sadili v Ameriki. Bodite tudi vi del te kampanje, 

v kateri bo sodelovalo več kot 5000 šol v približno 120 državah, in tako prispevajte svoj 

delček k poglabljanju zavesti otrok in mladini o pomembni vlogi dreves in gozdov. S 

sajenjem dreves simboliziramo upanje in nadaljevanje življenja.    

 

Prijavnico izpolnite na http://www.leaf.global/register-plant-a-

tree-for-peace. Ob  prijavi boste prejeli certifikat, ki ga boste 

lahko natisnili in izobesili v ekokotičku ali na drugem vidnem 

mestu.                                                                                     

 

 
Razglednica OZN ob mednarodnem dnevu 

miru (Vir:OZN) 

http://www.leaf.global/register-plant-a-tree-for-peace
http://www.leaf.global/register-plant-a-tree-for-peace
http://www.leaf.global/register-plant-a-tree-for-peace

