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EKOŠOLSKI LIST    

Pravijo, da je maj najlepši mesec v letu. Temu se 

pridružujemo, še zlasti zato, ker se je v njem 

zvrstilo kar nekaj pomembnih dni, katerih 

pomen zaznamujejo naš vsakdan in aktivnosti. 

 

To so: 12. maj – svetovni dan pravične trgovine, 

15. maj – svetovni dan podnebnih sprememb, 20. 

maj – svetovni dan čebel, 22. maj – svetovni dan 

biotske raznovrstnosti, 24. maj – evropski dan 

parkov in 28. maj – svetovni dan sonca. In bodite 

pozorni: kar nekaj pomembnih okoljskih datu-

mov nas čaka tudi junija.  

 

In kateri dan v maju je bil vaš najljubši?  Za 

katerega koli ste se odločili, upamo, da vam je 

prinesel veliko veselja. 

KOLEDAR DOGODKOV:  
31. maja XII. srečanje koordinatorjev ekovrtcev v VVZ 

  Kekec Grosuplje 

5. junij   Zaključni dogodek projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo 

6. junij   Zaključek likovnega natečaja v projektu Ekobranje 

  za ekoživljenje 

6. junij   Zaključni dogodek projekta Misija: Zeleni koraki, 

  SiTi Teater BTC Ljubljana 

8. junij  Zaključni dogodek projekta Hrana ni za tjavendan in nagradnega natečaja 

Reciklirana kuharija, Cekinov grad v parku Tivoli 

12. junij Zaključni dogodek projekta Mladi v svetu Energije v Krškem 

14. junij Usposabljanje mentorjev v okviru projekta »Šolska shema« Evropske unije,  

ŠOLSKI VRT v Šolski shemi 2017/2018, CŠOD Štrk Ptuj 

Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto 

 
Sedemnajstega maja 2018 so učenci OŠ 

Zadobrova in OŠ Martina Krpana ter dijaki 

Gimnazije Jožeta Plečnika na Ameriški ulici v 

BTC zasadili več kot 600 sončnic, ki bodo 

čebelam ponudile celoletno pašo. 

Mladi vrtnarji so s sodelovanjem v projektu 

Pomagajmo čebelici – ocvetličimo mesto pomagali 

ozaveščati o pomenu čebel in spodbujali prebivalce 

Ljubljane k ocvetličenju oken in balkonov z 

medovitimi rastlinami.  Preberite več.  

http://www.btc-city.com/clanek/62212/ocvetlicimo-mesto-ogledi-urbanih-cebelnjakov
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Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje:  

pred vrati je podelitev nagrad  

 
Do 31. maja bo znano, koliko odpadnih plastenk PET smo zbrali po Sloveniji, s tem pa tudi 

njihova vrednost, ki jo bo Dinos, družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec, doniral za 

sofinanciranje nakupa aparata za ultrazvok srca za novorojenčke na porodniškem oddelku 

Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na zaključnem dogodku, 5. junija, bomo podelili nagrade 

najboljšim ustanovam in posameznikom za zbiranje in ustvarjanje. 

 

Na dan Zemlje, 22.  aprila, smo zaključili zbiranje odpadnih plastenk PET v okoljsko-humanitarnem projektu 

Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje. Rezultati o količini zbranih plastenk in 

zmagovalni ustanovi bodo znani do 31. maja 2018. O rezultatih bomo sodelujoče obvestili po elektronski 

pošti. Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad najboljšim bo 5. junija 2018 v Splošni bolnišnici Murska Sobota.  

 

 

Zmagovalci Nagradnega ustvarjalnega in raziskovalnega natečaja 

 

 
 

                                       

Prva triada OŠ 
Likovno-kiparski natečaj, posamezniki Meta Gabrijelčič,  OŠ Dornberk 

Likovno-kiparski natečaj, skupine OŠ Ljudski vrt Ptuj, podružnica Grajena 

                                                        

 

Druga triada OŠ 

Literarni natečaj, posamezniki 
Loti Jaklič, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PŠ 

Žalna 

Likovno-kiparski natečaj, posamezniki Gaja Lozej, OŠ Dornberk 

Likovno-kiparski natečaj, skupine CUEV Strunjan 

Tretja triada OŠ 
Likovno-kiparski natečaj, skupine CUDV Dobrna 
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Misija: Zeleni koraki v šolskem letu 2017/2018 znova za več okolju prijaznega prometa  
 

Misija: Zeleni koraki spodbuja k bolj trajnostni mobilnosti v našem življenju. Projekt smo 

organizirali drugič in tudi tokrat povabili k ustvarjanju na to temo.  Veseli smo odziva, saj je 

letos sodelovalo kar 2050 otrok in mladostnikov iz 120 ustanov po vsej Sloveniji. Uradni zak-

ljuček projekta s podelitvijo nagrad bo 6. junija v CiTi Teatru BTC Ljubljana. 

 

Mladi so pri ustvarjanju likovnih del in skozi pogovor spoznavali trajnostne načine prevoza in ugotavljali, kako lahko kljub sodob-

nemu, hitremu načinu življenja poskrbimo za okolju in zdravju bolj prijazne načine prevoza. Letos smo projekt organizirali drugič, 

v njem je sodelovalo  2050 mladostnikov iz 120 ustanov po vsej Sloveniji, ki so v okviru likovnega natečaja z risbami, plakati in 

drugimi zanimivi izdelki prikazali, kakšne so njihove potovalne navade. Izdelali so makete avtomobilov, kolo v naravni velikosti 

ter v tehniki 3D prikazali pot do šole in drugo.  

Ustvarili so različne risbe, na katerih so prikazali svoja prevozna sredstva od doma do šole ter na kakšen način bi se odpravili v 

šolo, če bi o poti v šolo odločali sami.  

 

Zmagovalci likovnega natečaja Misija: Zeleni koraki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRTCI 

1. Vrtec Agata Poljane 

2. Javni zavod vrtec Zreče 

3. OŠ Središče ob Dravi - Vrtec Navihanček 

PRVA TRIADA 

OŠ 

1. OŠ Dob, POŠ Krtina 

2. OŠ Oskarja Kovačiča 

3. OŠ Toma Brejca Kamnik 

DRUGA  

TRIADA OŠ 

1. OŠ Sava Kladnika Sevnica, POŠ Loka 

2. OŠ Leskovec pri Krškem 

3. OŠ Trebnje, PŠ Dolenja Nemška vas 

TRETJA  

TRIADA OŠ 

1. OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 

2. OŠ Toneta Čufarja Maribor 

3. OŠ Gornji Petrovci 

SŠ 

1. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

2. Gimnazija Litija 

3. ŠC Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varo-

POSEBNA 

KATEGORIJA 

1. CUDV Radovljica 

2. OŠ Glazija 

3. CUDV Dobrna 
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600 likovnih izdelkov o okolju in naravi  
 

V natečaju za kreativno likovno ustvarjanje o okolju in naravi smo vam otrokom in mentorjem prepustili proste roke, 

da ste lahko uporabili svojo ustvarjalnost, domišljijo in spretnost. Prejeli smo več kot 600 kreativnih izdelkov iz 165 

ustanov. 

 

Tako so nastale izjemne risbe, praskanke, mozaiki, izdelki 3D in drugi. V vrtcih in prvi triadi OŠ ste izdelovali na temo gozda 

(biotska raznovrstnost), druga in tretja triada OŠ, SŠ ter fakultete pa ste ustvarjali na temo URE in OVE ter trajnostna mobilnost.  

 

Najboljši  kreativni izdelki 

 
 

Nagrade in priznanja bomo podelili 24. septembra 2018 na konferenci 

koordinatorjev v Laškem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtci in prva triada 

1. VVE Vojke Napokoj Moravče 

2. OŠ Kuzma  

3. Vrtec pri OŠ Puconci, Enota Mačkovci 

Druga in tretja triada 

1. OŠ Tržišče 

2. OŠ Poljane 

3. OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

SŠ in fakultete 

1. Biotehniška šola Maribor 

2. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor 

3. Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec 

Posebna kategorija 

1. CUEV Strunjan, Enota Divača 

2. OŠ Kozara Nova Gorica 

2. CUDV Draga 

3. CUDV Dobrna 
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MEDNARODNA KONFERENCA »Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja za 

zdravo srce« 

 

Prehrana in način življenja bistveno vplivata na zdravje in dobro počutje. Pomembno je, da skrb zanju 

privzgojimo že otrokom in k njima spodbujamo tudi odrasle. Kar 210 udeleženk in udeležencev iz vse Slovenije je 

prisluhnilo tej temi na mednarodni konferenci, na kateri so sodelovali gostje iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in 

Slovenije. Posebno pozornost  smo namenili tudi podnebnim spremembam, temi, ki bo prihodnje šolsko leto 

postala samostojna tema v programu Ekošola.   

 

Mednarodne konference se je udeležilo  210 vzgojiteljev, učiteljev in profesorjev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol iz vse 

Slovenije, ki so  svoje strokovne prispevke predstavili v šestih sekcijah. Sto šest udeležencev je predstavilo primere dobre prakse 

s področij zdrave in varne prehrane, odgovornega prehranjevanja, zmanjševanja količin zavržene hrane, gibanja in šolskih vrtov 

kot enega od primerov za lokalno pridelano hrano.  Povzetki primerov dobrih praks po sekcijah so na voljo na spletni strani 

programa Ekošola. 

 

O podnebnih spremembah pa je spregovorila strokovnjakinja ARSO Tanja Cegnar, ki je razložila predvsem, zakaj je pomembno, 

da poznamo podnebje in se mu prilagodimo. Nepoznavanje  podnebnih sprememb je povezano z velikim tveganjem, ki se bo v 

prihodnosti še povečevalo. Segrevanje ozračja je neizogibno, zato je treba upoštevati tudi podnebne projekcije za prihodnost, ki 

veljajo za vse sektorje. 

 

Projekt sofincancirata  

Eko sklad in MOP 

  Spodbujanje podjetništva v srednjih 

šolah 

 

Petindvajsetega aprila je ŠC PET v Ljubljani gostil 

koordinatorje programa Ekošola v srednjih šolah, na 

katerem so učitelji in dijaki predstavili svoje podjetniške 

zamisli na primeru šolskega vrta.  

 

Srečanje je bilo namenjeno spodbujanju uvajanja podjetništva 

med mladimi v srednjih šolah. Prihajajoči tovrstni programi 

bodo z uvajanjem podjetništva zagotovili spodbujanje razvoja 

osebnostnih lastnosti, ki so pomembni za mlade. Poleg tega je 

spodbujanje podjetništva že zdaj pomembno tudi za 

uresničevanje trajnostnega razvoja.  

XII. srečanje koordinatorjev programa 

Ekošola za vrtce  

 
VVZ Kekec Grosuplje je gostitelj letošnjega, že dvanajstega 

srečanja koordinatorjev programa Ekošola za vrtce. Vsebina 

projektne teme, ki so jo izvedli v letošnjem šolskem letu, je 

Ekologija odnosov.  

 

Na srečanju bo predstavljen tudi tematski sklop Podnebne 

spremembe.  Glavni poudarek je predvsem na zgodnjem 

ozaveščanju otrok o podnebnih spremembah, njihovem 

blaženju in preprečevanju. Tematika v ekovrtcih bo  

usmerjena v vzgojo in ozaveščanje o naravnih spremembah, 

ekoloških vrednotah in usposabljanju za vse življenjsko 

ekološko delovanje in odzivanje na podnebne spremembe s 

ciljem prilagajanja in iskanja rešitev ter življenja v sozvočju z 

naravo. 

 

 

Projekt sofincancirata  

Eko sklad in MOP 

http://ekosola.si/uploads/2010-08/Povzetki%20primerov%20dobre%20prakse%20po%20sekcijah.pdf
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Mladi in mentorji skrbite, da »Hrana ni za tjavendan« 

 
V 32 vrtcih, 49 osnovnih in 15 srednjih šolah ter ustanovah s prilagojenim programom, ki ste 

letos sodelovali pri projektu Hrana ni za tjavendan, ste zmanjšali količino zavržene hrane 

povprečno za 30 odstotkov. Čestitamo vsem!  

 

Podatki zaključnih poročil kažejo, da je pri projektu pod mentorstvom 152 učiteljev sodelovalo več kot 5300 

otrok, učencev in dijakov. V letošnjem šolskem letu so aktivnosti projekta potekale v štirih skupinah:  

1. vrtci in prva triada osnovnih šol,  

2. druga in tretja triada osnovnih šol, 

3. srednje šole in  

4. ustanove s prilagojenim programom. 

 

Otroci in učenci prve in četrte kategorije so opisovali svoje dogodivščine in odkritja s pomočjo knjižice Kuhlina zgodba. Učenci 

druge kategorije so si pri meritvah zavržene hrane in izvedenih dejavnostih pomagali z Dnevnikom hrane. Srednješolci so svoje 

raziskovanje in umetniško žilico združili v pripravi videofilmov. 

 

Zmagovalni projekti Hrana ni za tjavendan (naključni vrstni red): 
1. VRTCI IN PRVA TRIADA OŠ: Vrtec Ciciban – Enota Žabice, OŠ Polzela – Enota Vrtec, OŠ Ljudski 

vrt Ptuj, Podružnica Grajena 

2.  DRUGA IN TRETJA TRIADA OŠ: I. OŠ Žalec, OŠ Cankova, OŠ Gorišnica 

3. SŠ: Dijaški dom Ivana Cankarja, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec, Gimnazija in SŠ 

Rudolfa Maistra Kamnik 

4. USTANOVE s prilagojenim programom: OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Roje, OŠ IV. Murska Sobota 

 

Vsem sodelujočim mentorjem projekta Hrana ni za tjavendan, otrokom, učencem in dijakom se zahvaljujemo 

za vse poslane izdelke, poročila in fotografije, ves čas, energijo in trud, ki ste jih vložili v projekt. Slavnostni 

zaključek projekta Hrana ni za tjavendan s podelitvijo nagrad bo v petek, 8. junija 2018, na 

Cekinovem gradu v Parku Tivoli. 

 

Kuhle in Kuhline zgodbe 

Na letošnjem likovno-literarnem natečaju Kuhlina zgodba ste ustvarjalci vseh 

starosti  iz 67 ustanov sodelovali s kar 88 deli. Ustvarili ste svoje zgodbe o junakinji 

Kuhli, ki simbolizira  projekt Hrana ni za tjavendan. Nadaljevali ste njene dogodivščine, ustvarili nove 

junake, pisali pesmi, risali stripe in snemali videofilme.  Kuhlo in njene prijatelje ste upodobili z različnimi 

tehnikami. Ustvarili ste lutke, kolaže, risbe, slike in še in še.  

 

Kuhle, ki bodo nagrajene:  
Vrtec Studenci Maribor 

OŠ Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola  11. maj Grahovo 

OŠ Notranjski odred Cerknica, Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje 

Gimnazija in srednja šola Kočevje 

 

Najboljše Kuhline zgodbe: 

 

OŠ POLZELA, ENOTA VRTEC   Ajdini skrivnostni kolački, glasbena pravljica 

JVIZ GORIŠNICA, ENOTA VRTEC GORIŠNICA Gospa Kuhla, ilustrirana pravljica 

OŠ TONETA OKROGARJA Agentka Kuhla in g. Polentnik, igrani film 

OŠ VRANSKO TABOR 
Gospodična Kuhla in gospod Pokrovko o zavrženi 

hrani, leto strip 

OŠ LJUBEČNA Kuhlina igra, družabna igra 

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE Legenda o Kuhli, strip 


