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EKOŠOLSKI LIST 

Spoštovani,  

na letošnji konferenci koordinatorjev programa 

Ekošola smo predstavili program dela za šolsko 

leto 2016-2017 ter primere dobrih praks iz pre-

teklega leta. Vaš odziv na vprašalnik o konfe-

renci, njenih vsebinah in organizaciji je poka-

zal, da ste večinoma zadovoljni z 

letošnjo konferenco. Znova pa ste 

kot posebej koristno navedli trž-

nico primerov dobrih praks ter 

možnost izmenjave izkušenj, 

predlogov za delo in načrtov.   

 

Verjamemo, da je bila konferen-

ca v pomoč tudi pri pripravi eko-

akcijskega načrta za letošnje šolsko leto. Rok 

za oddajo ekoakcijskega načrta za vse 

ustanove (razen fakultet) se je končal v pet-

ek, 28. oktobra 2016. Za to leto vse ustanove 

načrtujete skupaj kar 4603 aktivnosti. Tiste 

ustanove, ki vam ekoakcijskega načrta še ni 

uspelo dokončati, VLJUDNO PROSIMO, DA 

GA ČIM PREJ VPIŠETE V SPLETNO EKO-

APLIKACIJO. S tem namenom v tem Eko-

šolskem listu predstavljamo prve aktivnosti, 

ki so že bile izvedene v letošnjem šolskem 

letu, ter znova navajamo 

glavne poudarke za naprej. 

Prepričani smo, da vam 

bodo v pomoč. 

 

Če se boste med šolskim 

letom odločili za dodaten 

projekt ali aktivnost, ga 

lahko kadarkoli dodate v 

ekoakcijski načrt pod razdelek C Projekti. 

Želimo vam veliko uspehov pri delu, spodbu-

jajte otroke in mlade ter izkoristite priložno-

sti, da svoje delo predstavite lokalni skupno-

sti in širše.   

PRVA DELAVNICA PROJEK-
TA 'HRANA NI ZA TJAVEN-
DAN' – 23. NOVEMBER 2016 

 

Letošnji projekt Hrana ni za tjavendan prina-

ša nekaj novosti. Poročila o izvajanju aktivno-

sti in rezultatih ne bo treba oddajati med 

letom, temveč le ob koncu projekta. V tem 

šolskem letu bosta organizirani dve delavnici. 

- Prva delavnica bo 23. novembra 2016, 

namenjena je vsem vključenim v projekt, ne 

glede na to, ali boste projekt izvajali v celoti, 

delno, ali ste se odločili le za sodelovanje v 

natečaju RECIKLIRANA KUHARIJA.  Loka-

cijo in natančen program bomo objavili v pri-

hodnjih dneh na spletni strani ter posredo-

vali vodjem projekta, ki ste projekt izbrali 

v ekoakcijskem načrtu.  

- Napoved druge delavnice – okvirno spom-

ladi 2017. 
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MLADI POROČEVALCI ZA  

OKOLJE - najboljši prispevki prvič obja-

vljeni v časniku Delo  

 

V sodelovanju s časopisno hišo Delo in 

Fakulteto za družbene vede (FDV) smo dobili 

prvih 12 prispevkov o vodi, ki so jih pripravili 

Mladi poročevalci za okolje. Strokovna komisi-

ja je izbrala prispevke za objavo v prilogi Zeleno Delo, ki je 

izšlo v petek, 4. novembra 2016. Preberete jih lahko tudi na 

povezavi. 
Poročevalci o okolju in za okolje opazujejo ter raziskujejo svoj 

prostor, prepoznavajo težave in izzive, ugotavljajo njihove 

vzroke ter učinke, poiščejo dodatne informacije in pojasnila 

pri strokovnjakih. Iščejo lahko primere, projekte in posamez-

nike, ki s svojim delovanjem pripomorejo k izboljšanju stanja 

v okolju ali pa – nasprotno – opozarjajo na dejavnosti, ki na 

okolje negativno učinkujejo. 

 

Naslednja tema: ravnanje z odpadki in krožno gospo-

darstvo 

Prvi tematski sklop je bil voda (energija in voda, poraba 

vode), prihodnji bodo odpadki (ravnanje z odpadki, krožno 

gospodarstvo). Rok za oddajo prispevkov je 15. december 

2016. 

 

Strokovna komisija priporoča, da mladi v okviru projekta 

spoznajo različne novinarske žanre. Tako bodo lahko kot 

mladi poročevalci svoje ugotovitve, analize in razumevanje 

okoljskih pojavov predstavili prek različnih novinarskih 

besedil, kot so poročilo, anketa, intervju in komentar. Poleg 

pisnih novinarskih prispevkov lahko pripravijo tudi foto-

grafske ali video-prispevke. Podrobnejša navodila za pripra-

vo prispevkov so na povezavi Mladi poročevalci. 

   

ZBIRANJE ODSLUŽENIH OBLAČIL 

Odvečna oblačila in obutev ne spadajo med mešane komunalne odpadke, saj jih lahko 

ponovno uporabimo in predelamo. V Sloveniji predelamo in podarimo samo deset odsto-

tkov odsluženih oblačil.  

Če ne boste izvajali posebnih aktivnosti z odsluženimi oblačili, omogočite njihovo 

ponovno uporabo tako, da jih posebej zbirate in oddate. Pri tem so vam v pomoč 

predstavniki podjetij: 

Vsak kilogram ponovno  

uporabljenih oblačil prihrani  

- 41 kg C02 izpustov 

- 13 ml pesticidov 

- 300 g gnojil 

- 6.000 l vode  

Kaj zbiramo kot odslužena 

oblačila in obutev? 

- čevlje v parih 

- uporabna ženska, moška in  

otroška oblačila 

- posteljnino, odeje, rjuhe, brisače 

- nahrbtnike, torbe, torbice 

-pasove, pokrivala 

-spodnje perilo, nedrčke 

Česa ne zbiramo? 

- prešitih odej  

- vzglavnikov 

- preprog 

- vzmetnic 

- dežnikov 

- trdih igrač 

- koščkov tekstila 

- smeti in tekstila, ki ga ni mogoče 

znova uporabiti, predelati ali reci-

klirati  

IZRABLJENE KARTUŠE, TONERJI IN TRAKOVI 

To so odpadni materiali, ki jih je treba odstraniti na okolju prija-

zen način, kar lahko storite z ločenim zbiranjem odpadkov ter 

pripomorete k recikliranju in ponovni uporabi. Če imate izrablje-

ne kartuše in tonerje, izpolnite prijavnico, ki jo lahko pošljete na 

naslov: Bitea, d. o. o., Svetelka 13a, 3222 Dramlje ali na elektron-

ski naslov: info@bitea.si. PRIJAVNICA 
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 ZOLTAN, d. o. o.,  Trebi-

ja 24, 4224 Gorenja vas, 

kontakti: tina@zoltan.si, 

031-208-338, ki vam bodo 

priskrbeli kontejner za  

zbiranje odsluženih oblačil, 

in 

 HUMANA, d. o. o., C. 24. 

junija 23, 1231 Ljubljana-

Č r n u č e ,  k o n t a k t i : 

info@humana.si, 051-344- 

474, ki jih lahko pokličete 

po končani zbiralni akciji, 

da odpeljejo zbrana oblači-

la. Več: Humana Slovenija. 

http://www.delo.si/novice/okolje/mladi-porocevalci-s-prvimi-prispevki-o-vodi.html
file:///C:/uploads/2010-08/1-Poročilo.doc
file:///C:/uploads/2010-08/4-Anketa.doc
file:///C:/uploads/2010-08/2-Intervju.doc
file:///C:/uploads/2010-08/3-Komentar.doc
http://ekosola.si/2016-2017/projekti/mladi-porocevalci/
mailto:info@bitea.si
file:///C:/uploads/2010-08/Prijavnica%20Bitea%202016-17.doc
mailto:tina@zoltan.si
mailto:info@humana.si
file:///C:/uploads/2010-08/Predstavitev%20Humane.doc


19. do 27. novembra 2016 

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV   

Bliža se ena najbolj razširjenih akcij pri ravnanju z odpadki – Evropski teden zmanjševanja 

odpadkov. V Evropi v tem tednu izobraževalne ustanove in druge organizacije vsako leto 

priredijo več kot deset tisoč aktivnosti, ki spodbujajo preprečevanje nastajanja odpadkov, 

recikliranje in ponovno uporabo.  Aktivnosti bodo letos potekale od 19. do 27. novembra 

2016, tokratna tema je zmanjševanje odpadne embalaže. Odpadna embalaža je čedalje 

večji svetovni problem, saj izdelamo in porabimo veliko preveč emba-

laže. Predlogi za aktivnosti: 

  

Lončki za večkratno uporabo:  

Kavo iz avtomata in kavo za na pot nam skoraj vedno postrežejo v 

papirnatih ali plastičnih lončkih za enkratno uporabo, ki jih takoj po 

uporabi zavržemo in tako ustvarjamo veliko odpadne embalaže. To 

težavo lahko zmanjšamo, če lončke za enkratno uporabo zamenjamo s 

takimi, ki jih lahko uporabimo večkrat in še lokalne bare, restavracije 

in trgovine spodbudimo k takšnemu ravnanju.  

 

Dnevnik odpadne embalaže: 

Ali veste, koliko odpadne embalaže proizvedete v enem dnevu, tednu 

ali mesecu? Če želimo zmanjšati količino odpadne embalaže, moramo najprej ugotoviti, kje in 

za kaj uporabljamo embalažo in kako lahko svoje vedenje spremenimo. Odličen pripomoček je 

dnevnik odpadne embalaže, z njim bomo lahko prepoznali svoje navade in naredili korak k 

bolj trajnostno naravnanemu vedenju. Nekaj vprašanj in namigov, da boste laže pripravili 

dnevnik odpadne embalaže: 

 Koliko in katero embalažo ste porabili danes?  

 Kateri izdelek?  Ugotovite, v kakšno embalažo je pakiran določeni izdelek (npr. 1 liter 

soka: velikost, prostornina).  

 Katera vrsta embalaže? Ugotovite, kako je izdelek pakiran, kako je sestavljena 

embalaža, kako velika je embalaža. 

 Koliko embalaže? Ugotovite količino, težo in število kosov embalaže. 

 Kako je mogoče zmanjšati količino te embalaže? To je najpomembnejše vpraša-

nje, pri katerem razmišljajte o rešitvah – ali se je mogoče embalaži izogniti, jo zmanj-

šati ali znova uporabiti? Na koncu vseh vpisanih izdelkov zapišite svoje sklepe. 

 

Nasvet: Kupujte čim manj izdelkov, ki so pakirani v več vrst embalaže, ter se raje odlo-

čite za nakup izdelkov v t. i. razsutem stanju. To pripomore k zmanjšanju odpadne 

embalaže, tako pa so izdelki pogosto tudi cenejši. Dnevnik  
Predlagamo, da sestavite svoj dnevnik odpadne embalaže, za tem pa pripravite načrt, 

kako boste svoje ravnanje na tem področju izboljšali! 

Star papir zbiram, prijatelja podpiram 

Humanitarno-ozaveščevalni projekt 'Star papir zbiram, prija-

telja podpiram' je namenjen zbiranju starega papirja in zago-

tavljanju štipendiranja socialno 

ogroženih učencev in dijakov. Druž-

ba Dinos bo vsem prijavljenim usta-

novam brezplačno dostavila zabojnik 

in ga po končanem zbiranju tudi 

brezplačno odpeljala. Ustanova lah-

ko organizira eno ali več akcij zbira-

nja starega papirja. Kar 90 odstot-

kov prihodka od zbranega papirja bo prejela posamezna usta-

nova, 10 odstotkov pa bodo nakazali Fundaciji PISMA SRCA 

za zagotavljanje štipendij. Sodelujoče ustanove lahko do 25. 

septembra 2017 posredujete predloge za štipendije za šol-

sko leto 2017/2018  Vsaka šola lahko predlaga po enega 

kandidata. Vrtci lahko predlagate učenca ali dijaka, ki 

ustreza  merilom in pravilom razpisa. 

Za sodelovanje pri zbiranju starega papirja je treba izpolniti 

prijavnico, ki jo mora družba Dinos po zakonu pred prevze-

mom odpadnega papirja vnesti v evidenčni sistem ravnanja 

z odpadki. Če ste v ekoakcijskem načrtu označili, da boste 

sodelovali pri projektu, vas prosimo, da tudi na naslov 

info@ekosola.si čim prej posredujete izpolnjeno PRIJAVNI-

CO. Na podlagi poslane prijavnice se boste s posameznimi 

regijskimi predstavniki družbe Dinos dogovorili za dostavo 

brezplačnega zabojnika.  
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http://www.ewwr.eu/docs/PTD/EN_PTDs_2016_Waste_Diary_Factsheet.pdf
http://www.pismosrca.si/stipendiranje/
mailto:info@ekosola.si
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'Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življe-
nje' letos za izolsko porodnišnico 
Projekt, ki smo ga prvič organizirali lani in ste v njem sodelovale številne ustanove, je v 

letošnjem šolskem letu namenjen nakupu ogrevalne mizice za novorojenčke v izolski poro-

dnišnici. Projekt sestavljata dva sklopa (sodelujete lahko pri enem ali obeh): 

 zbiranje odpadnih plastenk, ki bo tudi tokrat potekalo od svetovnega dne vode 

do svetovnega dne Zemlje: od 22. marca 2017 do 22. aprila  2017, ter 

 nagradni ustvarjalni natečaj v treh starostnih skupinah:  

  
SLIKARČKI/IGRALČKI                         

(vrtec in prva triada OŠ) 

risanje, slikanje in druge slikarske tehnike, ustvarjanje figur in skulptur, fotografiran-

je, pisanje pesmic in zgodbic, dramatizacija pesmic ali igric, kakršnokoli drugo ustvar-

janje o nastajanju, zbiranju, doslednem ločevanju, predelavi plastenk PET in izdelavi 

recikliranih plastenk 

  
USTVARJALCI/IGRALCI          

(druga triada OŠ) 

ustvarjanje ali izvajanje literarnih del (pesmi, zgodbe, igre, stripi, plakati itd.), različne 

slikarske in kiparske tehnike, fotografija ali video-posnetek o nastajanju, zbiranju, 

doslednem ločevanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk 

  
SNOVALCI/RAZISKOVALCI               

(tretja triada OŠ in srednje šole) 

ustvarjanje literarnih del (pesmi, zgodbe, igre, stripi, plakati itd.), različne slikarske in 

kiparske tehnike, fotografija ali video posnetek o nastajanju, zbiranju, doslednem loče-

vanju, predelavi in izdelavi recikliranih plastenk 

raziskovanje in priprava projektne naloge zapiranja snovnih tokov, še zlasti plastenke 

PET, lahko pa tudi druge odpadne plastične embalaže 

Katere plastenke in kako jih zbiramo? 

Vse zbrane odpadne plastenke ločujte DOSLEDNO in PRA-

VILNO: 

 Zbirajte samo plastenke z oznako PET. 

 Plastenke ne smejo biti termično obdelane, saj so s tem 

uničene in jih ni mogoče naprej reciklirati.  

 Nalepk ni treba odstranjevati.   

 Plastenke naj bodo popolnoma izpraznjene, stisnjene in –  

če ne zbirate ločeno tudi pokrovčkov –  ponovno zaprte s 

pokrovčki (da se ne razprejo ali ne izteče morebiten ostanek 

vsebine). 

 Zbirajte jih v posebni vreči, škatli ali zabojniku, brez dru-

gih odpadkov. 

 Če zbirate pokrovčke plastenk za drug humanitarni 

namen, lahko oddate odpadne plastenke PET tudi brez 

pokrovčkov, a jih stisnite, kolikor je mogoče, da zavzamejo 

čim manj prostora. 

Če ste v ekoakcijskem načrtu označili, da boste sodelovali 

pri projektu, vas prosimo, da na info@ekosola.si čim prej 

posredujete izpolnjeno PRIJAVNICO. Izpolnjeno prijavni-

co mora DROE Unirec/družba Dinos po zakonu pred pre-

vzemom odpadnih plas-

tenk vnesti v evidenčni 

sistem ravnanja z 

odpadki. Poleg tega se 

bo DROE Unirec na 

podlagi izpolnjenih 

prijavnic s posamezni-

mi komunalami dogo-

vorila za zabojnik ali 

plastične vreče, ki jih 

boste prejeli pred začet-

kom zbiranja.  

Celodnevna delavnica »Learning about food consump-
tion in a global context« - samo za udeležence projekta 
Odgovorno s hrano: 14. december 2016 

Obravnavali bom naslednje teme: 

 kaj pomeni »učenje v svetovnem merilu«; 

 aktivnosti za vključevanje otrok in mladih – globalna vprašanja glede hrane, povezava 

in razumevanje odvisnosti teh vprašanj in kako predstaviti globalne izzive mladim; 

 povezati aktivnosti z lokalnimi izzivi v povezavi z učnimi potrebami; 

 razmisliti, kako bodo potekale spremembe (znanje, spretnosti, vrednote in dejanja) in 

kako to lahko »izmerimo«; 

Delavnica bo zagotovila vpogled v metodologijo globalnega učenja. Udeležencem bo pred-

stavljeno tudi različno izobraževalno gradivo. 

Delavnica bo potekala v angleščini. Vodili jo bosta Andrea Bullivant, Liverpool World 

Centre/Velika Britanija in Tereza Čajková, Glopolis/Češka. 

mailto:info@ekosola.si
file:///C:/uploads/2010-08/Prijavnica%20-%20Jaz,%20ti,%20mi%20za%20Slovenijo.docx


Mednarodna konferenca  Primeri dobrih 
praks – 15. decembra 2016 

Vabimo vas na mednarodno konferenco, na kateri boste lahko predstavili 

primere dobrih praks na temo odgovornega ravnanja s hrano ter druge pri-

mere dobrih praks. 

Na začetku mednarodne konfe-

rence nam bosta Andrea Bulli-

vant (Liverpool World Centre/

Velika Britanija) in Tereza 

Čajková (vodja projekta Eat 

Responsibly, Glopolis/Češka) 

predstavili temo Globalno uče-

nje in trajnostni razvoj; nadal-

jevali pa bomo z vašimi pred-

stavitvami primerov dobrih praks (v slovenščini). 

Za predstavitev prosimo, da na kratko opišete projekt/primer dobre 

prakse vaše ustanove, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snova-

nju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, aktivnosti, rezultatov ali 

pa zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi, z zunanjimi jav-

nostmi). Prijavnico pošljite najpozneje do 15. novembra 2016 na naslov: 

info@ekosola.si. O izboru primerov za predstavitev na mednarodni konfe-

renci koordinatorjev vas bomo obvestili do 23. novembra 2016.  

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 

Preteklost oblikuje sedanjost in prihodnost, 

krožno gospodarstvo ter odgovorno s hrano 

so letošnje vsebine Ekokviza za srednje 

šole. Gradivo je objavljeno na spletni strani 

na povezavi  EKOKVIZ SŠ, kjer je objavljen 

tudi  časovni potek tekmovanja. Šolsko 

tekmovanje bo potekalo 13. decembra 

2016 na vsaki posamezni šoli, državno 

tekmovanje pa 25. januarja 2017, ki ga 

bo letos gostila Srednja ekonomska, storit-

vena in gradbena šola ŠC Kranj. 

RAZISKOVALCI BIOTSKE PESTROSTI – Veliki lov na 
rastline 

Mednarodni projekt Veliki lov na rastline je osredinjen na raziskovanje biotske 

raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah. Namenjen je otrokom med 

petim in enajstim letom starosti in se lahko prilagodi tudi za mlajše otroke. Sesta-

vljen je iz petih korakov: 

1. Prvi korak je vpis v mednarodno bazo podatkov v katerega vas vpišemo po prija-

vi projekta v ekoaplikacije. Za vse sodelujoče ustanove prijave uredili v nacionalni 

koordinaciji, zato potrebujemo osnovne podatke za vnos. Posredujete jih lahko v 

prijavnici ali po e-pošti (naziv ustanove, naslov, elektronski naslov vodje projekta, 

število sodelujočih otrok/učencev ter število vzgojiteljev/učiteljev, ki bodo sodelovali v projektu).  

2. Drugi korak je izvedba ankete, na voljo je na povezavi, razdeljena je po letih, glede na starost in razumevanje.  Otroci, 

mlajši od petih let, ankete ne izpolnjujejo. Anketo izpolnjujete na začetku izvajanja projekta in na koncu šolskega leta. 

Rezultate prve ankete pošljite najpozneje do četrtka, 1. decembra 2017, na e-naslov vodje projekta:  

usenicnik.tina5@gmail.com.  

Vsebina drugih korakov je podrobneje opisana v navodilih za izvajanje projekta Veliki lov na rastline. 

18. november - Tradicionalni slovenski zajtrk  
Letošnji vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo 18. 

novembra 2016, je namenjen lokalni samooskrbi ter domači pridelavi in 

predelavi. Hrana, ki je pripravljena v bližini, je bolj sve-

ža, bolj hranljiva, s polnejšim okusom in brez dodatkov 

za daljše skladiščenje in poudarjanje okusa. Živila, ki 

bodo sestavljala zajtrk v okviru letošnjega projekta, 

ostajajo enaka: kruh, maslo, med, jabolko in mleko. Pos-

topki pri nakupu in dobavi naštetih živil ter vračilu 

sredstev bodo podobni lanskim in so objavljeni na  

spletni strani. 

Letos se je medresorskemu nacionalnemu projektu Tradicionalni sloven-

ski zajtrk (TSZ) ob dnevu slovenske hrane pridružilo še Ministrstvo za 
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kulturo, saj so prehranjevalne navade in tra-

dicionalna domača hrana del naše kulturne 

dediščine. Tako bodo odslej poleg gradiv 

z drugih področij učiteljem in vzgojitel-

jem pri načrtovanju spremljajočih vzgoj-

no-izobraževalnih dejavnosti na voljo 

tudi vsebine s kulturno-vzgojnega podro-

čja.  

Veliko informacij, ki vam bodo v pomoč 

pri organizaciji kulturno-vzgojnih dejavnosti, 

povezanih s tradicionalnim slovenskim zajtr-

kom, pedagogi že lahko najdete na povezavi. 

mailto:info@ekosola.si
http://www.ekosola.si/2016-2017/projekti/ekokviz-za-ss/
file:///C:/uploads/2010-08/Prijavnica.docx
http://www.ekosola.si/2016-2017/projekti/biotska-raznovrstnost-2/
mailto:usenicnik.tina5@gmail.com
http://www.ekosola.si/2016-2017/projekti/biotska-raznovrstnost-2/
http://tradicionalni-zajtrk.si/obvestila_in_navodila/
http://www.kulturnibazar.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/




NOVI PROJEKT TRAJNOSTNE  
MOBILNOSTI 
V letošnjem šolskem letu v sodelovanju z družbo BTC 

začenjamo nov projekt na področju trajnostne mobilnosti. 

Z izbiro prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju 

vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življe-

nja. Okolju prijazni načini so hoja, kolesarjenje, izbira 

javnega prevoza, pa tudi vožnja s skirojem, električni 

avtomobili itd. Mentorji boste oblikovali skupine otrok oz. 

mladih, v katerih boste spoznavali različne vidike trajnost-

ne mobilnosti, prepoznavali možnosti za izboljšave, iskali 

rešitve itd. 

Predlagane aktivnosti so razdeljene po posameznih starostnih skupinah. 

ŠTEJEM KORAKE, OHRANJAM OKOLJE! 

vrtec, od 1. do 3. razreda 

- otroci raziskujejo prevozna sredstva, štejejo korake  do šole, ali na 

sprehodu 

ZELENA POT DO PRIJATELJA? 

od 4. do 9. razreda 

- učenci si izberejo pot, do katere želijo priti, in ugotavljajo, kako na čim 

bolj trajnosten način priti do izbrane lokacije 

- izbrano pot narišejo na zemljevidu in označijo način prevoza poti 

MOJE TRAJNOSTNO VOZILO 

srednja šola in fakultete 

- skupina dijakov si izbere kraj oz. določeno točko in ugotavlja, kako je 

mogoče na čim bolj trajnosten način priti do nje 

- posamezni dijak lahko izdela oz. zasnuje izdelavo trajnostnega vozila, 

v katero vključi čim več odpadnih materialov 
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SEJEM ALTERMED 

Ustanove, ki ste v ekoaplikaciji označile, da 

boste sodelovale na sejmu Altermed v Celju, 

prosimo, da izpolnite PRIJAVNICO, na 

kateri bosta označena: čas sodelovanja na 

sejmu (en dan, dva dni ali tri dni) ter način 

predstavitve (na stojnici, predstavitvenem 

odru, ali v demonstracijski kuhinji). 

Prosimo, da prijavnico pošljete najpozneje do 

30. decembra na e-naslov: info@ekosola.si. 

LIKOVNI NAGRADNI NATEČAJ S TEMO 
»TRAJNOSTNA MOBILNOST« 
Tudi letošnji likovni natečaj smo povezali s trajnostno mobilnostjo, saj 

želimo, da se zavedamo, da naš način življenja tudi z izbiro prevoznih nači-

nov in poti vpliva na naše okolje in zdravje. Razdelili smo ga na tri skupi-

ne: 

Vrtci,  

od 1. do 3. razreda OŠ 

Risba - okolju prijazno prevozno sredstvo 

in svojo vlogo  

skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, 

makete, posterje, risanje s kredo na tla) na 

temo čim bolj okolju prijaznih prevoznih sred-

stev ter ponazorijo svojo vlogo na tej poti 

(lahko več otrok na eni sliki ali maketi) 

Od 4. do 9. razreda OŠ 

Maketa, zemljevid, aplikacija - zelena pot 

do prijatelja 

učenci na čim bolj zanimiv in uporaben izris 

prikažejo izbrane poti  

Srednja šola in fakulteta 

Moje trajnostno vozilo 

 inovativen pristop pri izdelavi in izdelava 

trajnostnega vozila 

Likovna dela bomo zbirali do vključno 31. 

marca na naslovu: 

Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s 

pripisom likovni natečaj "trajnostna mobil-

nost". 

file:///C:/uploads/2010-08/Altermed_Prijavnica_2017.doc
mailto:info@ekosola.si

