
Še dober teden dni nas loči 

od šolskih počitnic, za njimi 

pa bomo zakorakali v drugo 

polovico šolskega leta. V tem 

času so tudi projekti in akti-

vnosti v programu Ekošola v 

polnem teku in bodo po poči-

tnicah večinoma prešli v 

zaključni del. Sicer pa smo 

že doslej uspešno zaokrožili 

nekatere aktivnosti. Dogaja-

nje je torej pestro in po počit-

nicah bo še bolj zgoščeno, 

zato vas bomo pogosteje spo-

mnili na ključne datume, da 

boste lahko pravočasno in 

uspešno dokončali projekte 

in naloge.  

Še pred počitnicami pa sta za 

vse nas še dva posebna dneva 

– slovenski kulturni praznik 

in pust. Vsak ima svoje pose-

bnosti, vsak je izhodišče za 

zanimive dogodke. Morda pa 

ju boste letos zaznamovali 

malce drugače – tudi z misli-

jo na okolje. In če menite, da 

boste s svojim delom spodbu-

dili druge, ga predstavite! 

Pišite nam na info@ekosola.si 

da bomo delili dobre prakse 

med vsemi ustanovami! 
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Vabimo vas, da se nam pridružite na sejmu Altermed, ki bo 

potekal od 11. do 13. marca 2016 v Celju. Ekovrtci in ekošo-

le se bodo predstavili pod skupnim naslovom Lokalna pri-

delava hrane in recepti naših babic. Poleg predstavitev 

na stojnicah bodo sodelujoče ustanove poskrbele za bogat 

program na predstavitvenem odru in v demonstracijski 

kuhinji.  

Posebej vas 

vabimo na 

predstavitve 

p r i m e r o v 

dobrih praks 

v petek, 11. 

marca 2016, 

dopoldne, ki 

jih bodo izved-

li učenci sku-

paj z mentorji. Ogledati si bo mogoče, kako so nekoč delali 

Lokalno in z recepti babic na 

Altermedu – pridružite se! 

maslo na Veliki planini, kakšni so recepti babic iz Pomurja, 

kaj diši iz babičine kuhinje v Podravju, katere so drobne skri-

vnosti babičine kuhinje v Savinjski regiji, kaj vsebuje kraški 

šopek, in še veliko drugega. V  demonstracijski kuhinji pa 

boste okušali ješprenj z jurčki, praženec s čežano in domačo 

marmelado, skutno posolanko, idrijske žlinkrofe, lokalno hra-

no iz okolice Vrhnike, ajdove testenine, palačinke malo druga-

če in še veliko drugih dobrot. 

 

Če se nameravate udeležiti predavanj in si ogledati sto-

jnice, nam to sporočite do 11. februarja 2016. Na podlagi 

poslanih prijav  bosta imela v petek do 12. ure dva udele-

ženca iz vsake ustanove prost vstop na sejem.  

 PRIJAVNICA  

mailto:info@ekosola.si
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Prijavnica%20-%20lekt.doc


 

 

 

 

 

 

»Ni bistveno,  

da mladi določene stvari morajo vedeti, ključno je,  da želijo vedeti!« 
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Izdelki jesenskega  
Eko-paketa navdušili 
 

Na jesenski del natečaja letošnjega Eko-

paketa smo prejeli več kot 700 kreativnih 

izdelkov iz 101 ustanove. Izbor najboljših 

v prvem delu projekta je bila zahtevna nalo-

ga, saj smo pregledali izjemno domiselne in 

dodelane izdelke: prevozna sredstva, oblači-

la, pokrivala, modne dodatke, okraske, 

darilca in druge dekorativne predmete iz 

odpadne KEMS ter jih ocenili. Kaže, da je 

odpadna  KEMS (kartonska embalaža za 

mleko in sokove) vedno odličen material za 

ustvarjanje novih, uporabnih izdelkov. 

Sodelujte tudi v spomladanskem delu natečaja, v katerem lahko sodelujete vse ustanove. Svoje izdelke foto-

grafirajte in pošljite do 26. februarja 2016 na naslov: info@eko-paket.si ali izpolnite obrazec v Ekoaplikaciji. V 

vsaki starostni skupini bomo zmagovalne projekte nagradili s praktičnimi nagradami Valtex-a ter z darilnimi boni za 

mlade ustvarjalce in njihove mentorje. Več o natečaju si lahko preberete na povezavi Eko-paket 2015/16 ali Eko-

paket.si Zaključek projekta in podelitev nagrad bosta na sejmu Altermed v Celju, v petek, 11. marca 2016.  

 
Prispevki za  
mednarodni natečaj  
Mladi poročevalci 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu vabi-

mo učence, dijake in študente, 

stare od 11 do 21 let, da postane-

jo poročevalci o okolju in za okolje. 

Do 31. marca 2016 lahko pripra-

vijo prispevek (članek, fotografijo, video), v katerem 

navedejo okoljske izzive ter druge spodbujajo k razmišljanju 

in skupnemu iskanju rešitev. Izbira tem je široka: kmetijstvo, 

naravne nesreče, podnebne razmere, energija, odpadki, voda, 

trajnostna poraba, industrijsko onesnaževanje, gozdovi, pre-

voz, poseljenost, morja in jezera, biotska raznovrstnost ter 

trajnostni razvoj na splošno. Zaželeno je, da s prispevkom 

prepoznavajo, analizirajo, povezujejo vzroke, učinke in 

posledice različnih aktivnosti in procesov v lokalnem 

okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z global-

nimi izzivi. 

Namig: V Sloveniji so trenutno zelo aktualne teme 

medsebojna pomoč in solidarnost, lokalna samoo-

skrba in begunska kriza. Sicer pa je letošnja novost 

za mlade med 15. in 18. letom mednarodno sode-

lovanje. Več o mednarodnem natečaju z navodili za 

oddajo prispevkov preberite na 

 www.mladiporocevalci.si. 

mailto:info@eko-paket.si
http://eap.ekosola.si/?content=forms&form_id=58
http://www.ekosola.si/novica/2418/eko-paket-2015-2016/
http://www.eko-paket.si/
http://www.eko-paket.si/
http://www.mladiporocevalci.si


Okusno, praktično in po starem za  
Reciklirano kuharijo 
 

V sklopu projekta Hrana ni za tjavendan ponovno razpisujemo nagradni 

natečaj RECIKLIRANA KUHARIJA. Vabimo vas, da pošljete recepte o 

tem, kaj narediti iz hrane, ki je ne porabimo v celoti ali pa nam ostane ter 

ji bo potekel rok uporabe. Zbiramo kuharske recepte naših mamic in 

babic. Rok za oddajo receptov je torek, 26. aprila 2016. Raziskujte, 

kuhajte in sodelujte!  

 

V nagradnem natečaju Reciklirana 

kuharija lahko sodelujejo: vrtci, osnovne in srednje šole, šolski centri ter dijaški domovi, ki 

sodelujejo pri projektu Hrana ni za tjavendan. Prav tako pa je natečaj odprt tudi za vse dru-

ge ustanove, četudi ne sodelujejo pri projektu, in ki želijo svoje zamisli za recepte predstavi-

ti širši javnosti. Nagradni natečaj je razpisan že drugič – rezultat prvega natečaja je izvrst-

na in 'okusna' knjižica! 

Starostne skupine in vsebine natečaja:  
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Jaz, ti, mi za Slovenijo – STARA  
PLASTENKA ZA NOV INKUBATOR 
 

Še vedno se lahko odločite za sodelovanje pri vseslovenskem 

okoljsko-humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo - 

Stara plastenka za nov inkubator. Njegov osrednji del je 

zbiranje odpadnih plastenk PET od 22. marca do 22. 

aprila 2016. V tem času bodo ustanove v sodelovanju s 

komunalnim podjetjem zbirale odpadne plastenke PET v 

posebej nameščene zabojnike za odpadno embalažo. Ustano-

ve, ki želijo zbirati plastenke pred tem ali sodelujejo z drugi-

mi organizacijami, imajo na voljo več informacij v navodilih 

za sodelovanje na www.ekosola.si.  

 

Čim več odpadnih plastenk bo zbranih po slovenskih vrtcih, 

osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetjih in drugih 

organizacijah, tem večji bo finančni prispevek DROE Unirec 

za sofinanciranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici 

Kranj. Sodelujete pa lahko tudi v ustvarjalnem nateča-

ju!  

Prijavite se lahko z obrazcem na info@ekosola.si. Poma-

gamo novorojenčkom v Sloveniji, letos v Porodnišnici 

Kranj! 

http://www.ekosola.si
mailto:obrazca
mailto:info@ekosola.si
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Veliki lov na rastline – razisko-
valci biotske raznovrstnosti 
 

Pridružite se mladim raziskovalcem v Velikem lovu na 

rastline in uživajte v zabavnih in spontanih izobraže-

valnih dejavnostih v razredu, na računalniku in na 

prostem. Projekt je osredinjen na biotsko raznovrstnost 

s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanih 

živalskih vrstah. Raziskovanje in izobraževanje v projek-

tu temeljita na pedagoških načelih Mednarodne fundacije 

za okoljsko izobraževanje (FEE). Sodelovanje pri projektu 

pa je koristno tudi zaradi vsebinsko zelo bogatega gradi-

va, ki so ga izvorno pripravili v britanskih Kraljevih bota-

ničnih vrtovih Kew, sodelujoče države pa smo ga prenesle 

in ustrezno prilagodile svojim značilnostim.  
 

Znanje o gozdovih – LEAF  
 
Omogočite učencem, da se bodo naučili uživati na prostem, da bodo izkusili in opazovali 

naravo. Spodbujajte jih, da bodo razvijali pozitivne izkušnje do okolja in gozdov. Tako bos-

te učencem pomagali povečati splošno zanimanje za naravo in interakcijo z gozdovi. Vabi-

mo vas, da se vključite v projekt Znanje o gozdovih in se povežete z gozdno dediščino. Več o 

predlogih posameznih aktivnosti si lahko preberete na povezavi. 

http://www.ekosola.si/novica/2435/raziskovalci-biotske-raznovrstnosti/
http://www.ekosola.si/novica/2435/raziskovalci-biotske-raznovrstnosti/
http://www.ekosola.si/2015-16/projekti/program-leaf

