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Vsebina: 

KOLEDAR DOGODKOV:  

 

31. december Sejem Altermed: rok za spletno prijavo za    

                             razstavljavce in predstavitve                                                                               

                             2023 
12. januar Ekokviz OŠ: šolsko tekmovanje 

23. januar Rok za oddajo receptov »Reciklirana kuharija« Več 

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 

15. februar Ekokviz SŠ: državno tekmovanje 

7. marec  Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje 

17.–19. marec  Sejem Altermed, Celje 

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

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 

maj  Mednarodna konferenca (hibridna): Ekošola in trajnosti razvoj, Radenci 

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

https://ekosola.wufoo.com/forms/xp0tbrb1ydqsbe/
https://ekosola.si/razpis-nagradni-natecaj-reciklirana-kuharija-2022-2023/
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/
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Regijsko srečanje koordinatorjev za osnovne šole 

V sredo, 7. decembra 2022 je v Žalcu potekalo regijsko srečanje za koordinatorje 

osnovnih šol. Kar 59 koordinatorjev se je najprej zbralo na Ribniku Vrbje, kjer so 

si ogledali ekološko učno pot Vrbje, učiteljica Ana Antloga pa je predstavila, 

kako na učni poti z njihovimi učenci izvajajo naravoslovne dneve, kjer 

spoznavajo biotsko pestrost ribnika, izvajajo pa tudi različne kemijske analize 

vode in prsti. 

Srečanje se je nadaljevalo na I. OŠ Žalec. Po uvodnih informacijah so udeleženci 

prisluhnili šestim primerom dobrih praks, katerih rdeča nit so bili dnevi 

dejavnosti in učne poti. Predstavili so se tudi lokalni izvajalci različnih 

aktivnosti za učence: Bio Park Nivo, Jama Pekel z učno potjo in Rimska 

nekropola Šempeter ter Zeliščni park in vrt zdravilnih rastlin. Učitelji so prejeli 

kar nekaj idej za izvedbo različnih dejavnosti. 

Del srečanja je bil posvečen tudi Ekoportalu in sicer pisanju  ekoakcijskih 

načrtov in poročil, udeleženci pa so prejeli tudi nekaj koristnih nasvetov za 

urejanje in dodajanje fotografij.  

Srečanje se je zaključilo z vodenim ogledom Ekomuzeja hmeljarstva in ogledom 

3D filma.  

Več o srečanju in fotogalerija: Regijsko srečanje koordinatorjev za osnovne šole - 

Ekošola (ekosola.si)  

 

Zaključeno šolsko tekmovanje v Ekokvizu za SŠ 2022/2023 

8. decembra je potekalo šolsko tekmovanje v Ekokvizu za SŠ. V letošnjem gradivu so dijaki obravnavali 

teme pod skupnim naslovom Naša prihodnost = Zelena prihodnost, ki vsebuje naslednje vsebine: 

ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, ogljični odtis, zelena energija in zeleno okolje, e-recikliranje. 

Tekmovanja prek spleta se je udeležilo 1837 dijakov iz  76 šol, ki so odgovarjali na 50 vprašanj iz 

razpisanih tem. Najboljši rezultat, 49 točk, je dosegla dijakinja v kategoriji SSI/PTI, sledili so trije dijaki v 

kategoriji GIM z 48 točkami. Na državno tekmovanje, ki bo februarja na Srednji trgovski šoli Ljubljana, se 

je uvrstilo 343 dijakov (79 dijakov SPI, 159 dijakov SSI/PTI in 105 GIM). 

ORGANIZIRALI SMO 

SEJEM ALTERMED: prijave do 31. decembra 2022 
Sejem Altermed, na katerem ustanove programa Ekošola predstavite svoje aktivnosti in obogatite sejemski 

program, je napovedan od 17. do 19. marca 2023 v Celju. Ustanove, ki ste vpisale sejem v ekoakcijski načrt 

(EAN) v Ekoportal, pozivamo, da najpozneje do 31. decembra 2022 izpolnite spletno prijavo, v kateri 

dodatno označite: izbrani dan sodelovanja na sejmu (petek, sobota, nedelja) in način predstavitve (na 

stojnici, predstavitvenem odru ali v demonstracijski kuhinji).   

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE V EKOKVIZU za OŠ - prijava ekip do 4. januarja 2023 
Letošnje vsebine Ekokviza za OŠ obsegajo štiri sklope. E-odpadki in recikliranje elektronskih naprav (vsi tekmovalci: 6., 7. 

in 8. r), Trajnostni razvoj, varstvo okolja in onesnaževalci (6. r ), Ogljični odtis (7. r) in Zelena energija (8. r).Tekmujejo 

lahko učenci 6., 7. in 8. razredov. Priporočljivo je, da eno ekipo sestavljajo trije učenci iz treh razredov (torej po en učenec iz 6., en 

iz 7. in en iz 8. razreda), lahko pa so oblikovane poljubno. Edina omejitev velja za ekipe treh osmošolcev; takšne ekipe na 

Ekokvizu ne morejo sodelovati. Vsaka ekipa mora poznati vse razpisane vsebine, ne glede na sestavo ekipe. Na šolskem 

tekmovanju ekipe odgovarjajo na 30 vprašanj iz vseh štirih 

vsebin. 

Mentorji ekipe prijavijo v spletno aplikacijo na povezavi 

https://ekosola.wufoo.com/forms/x1l05u651rizmim 

 

 

 

RAZPIS: NAGRADNI NATEČAJ RECIKLIRANA KUHARIJA 2023 

V projektu Hrana ni za tjavendan razpisujemo nagradni natečaj Reciklirana kuharija, kjer vas vabimo k oddaji 

inovativnih receptov, kaj narediti z živili, ki jih ne porabimo v celoti in jim bo potekel rok. Zbiramo originalne 

kuharske recepte, ki jih tudi predstavite na čim bolj izviren način. Rok za oddajo receptov je 13. januar 2023.  

Več 

  

VABIMO 

https://ekosola.si/regijsko-srecanje-koordinatorjev-za-osnovne-sole/
https://ekosola.si/regijsko-srecanje-koordinatorjev-za-osnovne-sole/
https://ekosola.wufoo.com/forms/xp0tbrb1ydqsbe/
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/11/E-odpadki-in-recikliranje-elektronskih-naprav_vsi.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/11/TRAJNOSTNI-RAZVOJ-VARSTVO-OKOLJA-ONESNA%C5%BDEVALCI-6.-r.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/11/OGLJI%C4%8CNI-ODTIS-7.-r.pdf
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/11/ZELENA-ENERGIJA-8.-r.pdf
https://ekosola.wufoo.com/forms/x1l05u651rizmim/
https://ekosola.wufoo.com/forms/x1l05u651rizmim/
https://ekosola.si/razpis-nagradni-natecaj-reciklirana-kuharija-2022-2023/
https://ekosola.si/razpis-nagradni-natecaj-reciklirana-kuharija-2022-2023/
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 Sodelujte v novi misiji za trajnostno mobilnost:  Zeleni koraki med počitnicami 
 

Vabimo vas, da sodelujete v Misiji: Zeleni koraki med počitnicami. Pokažite in predstavite, 

kako:  

• trajnostno potujete med počitnicam (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. 

 

Aktivnosti / nagradni natečaj 
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 bolj okolju prijazno) 

• Bodite mladi poročevalci za okolje, ki med počitnicami potujete zeleno: pripravite pisni, foto in 

video prispevke o okolju prijaznih poteh in potovanjih med počitnicami. 

IZZIV: Zeleni športni dan – Kako postati okolju prijazen 

navijač 
 

Zeleni športni dan – Planica 2023 – Ekošola (ekosola.si) 

 Vas zanima kako trajnostno potovati na športne prireditve? 

 Kako zmanjšati količino odpadkov v času prireditve? 

 Kako se prehranjevati v času športne prireditve? 

 Kako sobivati z domačini in organizatorji športne prireditve v prireditvenem 

okolju? 

 Kako spodbuditi zdrav duh v zdravem telesu (gibanje) v času športne prireditve? 

 Kako druge obiskovalce spodbujati k vedenju, ki bo prijazno do okolja? 

 

Vabimo vas, da sodelujete na nagradnem izzivu Zeleni športni dan - Planica 2023. Več o natečaju si preberite na povezavi 

https://ekosola.si/zeleni-sportni-dan-planica-2023/, rok za oddajo je 13. januar 2023. 

Vašo dohodnino vračamo okolju in okoljski vzgoji:  

Odstotek svoje dohodnine namenite programu Ekošola  
Vsi davkoplačevalci plačujemo dohodnino. Določite, za kaj je lahko porabljena:izberite program 

Ekošola! Tako bo del vaše dohodnine namenjen temu, česar aktivni člen ste tudi vi: 

okoljski vzgoji in izobraževanju naših otrok.  

Postopek je preprost: 

✅  1. Izpolnite obrazec. 

✅  2. Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti na naslov: 

          Društvo DOVES - FEE Slovenia, Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš ali ga izpolnite in pošljite prek  

          povezave E-davkov 

✅  3. S tem boste namenili odstotek dohodnine programu Ekošola. 

Vsak prispevek je dragocen. Namenili ga bomo za kakovostne, strokovne in zanimive okoljske 

aktivnosti za otroke, mlade in njihove mentorje. Prosimo, da možnost donacije programu Ekošola 

predstavite tudi svojim sodelavcem, prijateljem in drugim.   

Hvala vnaprej za vaš prispevek!  

https://ekosola.si/zeleni-sportni-dan-planica-2023/
https://ekosola.si/zeleni-sportni-dan-planica-2023/
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2021/11/Obrazec-za-dohodnino.docx
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

