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gramu Ekošola pa je maj čas 
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akcij in natečaja, pripravlja-

mo pa tudi prve načrte za 

prihodnje šolsko leto. 
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Jaz, ti, mi za Slovenijo – 

Stara plastenka za nov 

inkubator: 

ZAKLJUČILI SMO ZBIRANJE ODPADNIH 

PLASTENK 

Na dan Zemlje, 22.  aprila smo zaključili zbiranje odpadnih 

plastenk v okoljsko-humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za 

Slovenijo - Stara plastenka za nov inkubator. V sodelujočih 

ustanovah ste mesec dni, nekateri pa še dlje, zbirali odpad-

ne PET-plastenke. Glede na zbrano količino po vrtcih, osno-

vnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetjih in drugih orga-

nizacijah bo družba Unirec donirala sredstva za sofinanci-

ranje nakupa inkubatorja v Porodnišnici Kranj. 

 

 

ZAKLJUČEN PROJEKT MLADI V SVETU ENERGIJE 

Sodelujoči pri  projektu  Mladi v svetu energije, ki je letos potekal že šestič, so 

dokazali, da njihova domiselnost in kreativnost nimata meja. V treh razpisanih 

starostnih kategorijah, MALČKI, GLAVCE IN RAZISKOVALCI,  smo prejeli 73 

izdelkov. Strokovna komisija bo v prihodnjih dneh vse prispele izdelke pregledala 

in jih ocenila. Podelitev priznanj in nagrad bo 15. junija 2016 ob 12. uri v Krškem. 
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Biotehniška šola Maribor: »Nazaj h koreninam (lokalno nad globalno)« 

V projektu Odgovorno s hrano! so se na Biotehniški šoli Maribor odločili, da bodo v prvem letu vse dejavnosti usmerili v 

promocijo lokalno pridelane hrane, za kar so zasnovali poseben naslov: »Nazaj h koreninam (lokalno nad globalno)«. 

Organizirali so prireditev, na kateri so predstavili lokalno 

pridelano hrano, ki je okusnejša, bolj zdrava in hkrati veliko 

manj obremenjuje okolje. Na stojnici so predstavili sadje, 

zelenjavo in moko, kot njihovo nasprotje pa konzervirane 

izdelke, ki so bili pridelani v različnih delih sveta: Avstriji, 

Romuniji, Turčiji, Indiji, Kitajski in Južni Ameriki. Tako so 

pokazali, kateri izdelki potujejo na tisoče kilometrov, preden 

pridejo do uporabnika.   

Na drugih strojnicah so se predstavili kmetje s svojimi pri-

delki, domača lokalna podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo in 

predelavo ekološke hrane, permakulturo, izdelavo ekokoz-

metike in čebelarstvom. Svoje izdelke so predstavile tudi 

dijakinje šole, ki so s pripravljenimi dobrotami pogostile obi-

skovalce tržnice. Na posebnem predavanju pa je dr. Silva 

Grobelnik Mlakar s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede predstavila ekološko kmetijstvo ter pravno podlago za 

pridelavo in predelavo v Evropski uniji in Sloveniji ter posredovala informacije o označevanju in poreklu ekoloških živil. 

ODGOVORNO S HRANO!  

Mednarodni projekt Odgovorno s hrano! je namenjen spozna-

vanju in upoštevanju celotne prehranske verige in njenim 

učinkom. Zasnovan je kot vodnik na potovanju po globalnem 

sistemu prehranjevanja, ki temelji na naših odgovornih odlo-

čitvah in preprostih pozivnih rešitvah. Mlade in njihove men-

torje spodbuja, da razmišljajo kot globalni državljani in da 

sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).  

 

V projektu poleg slovenskih sodelujejo tudi ekošole  iz osmih 

partnerskih držav: Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, 

Poljske, Romunije in Hrvaške. V pilotnem letu je v Sloveniji 

sodelovalo 13 ustanov, v katerih so mentorji v učne ure vklju-

čili teme o odgovornem prehranjevanju, skupaj z učenci, star-

ši in lokalno skupnostjo pa raziskovali globalni vpliv svojih 

vsakdanjih odločitev. Večjo pozornost so letos namenili iskan-

ju in razumevanju povezav med proizvodnjo hrane, družbeni-

mi spremembami, okoljem in kakovostjo življenja. Iskali so 

rešitve in priložnosti za spremembe jedilnikov v ustanovah in 

domovih. 

V šolskem letu 2016/2017 na kar 45 ustanovah 

Na povabilo k sodelovanju v šolskem letu 2015/2016 se je 

odzvalo 45 ustanov, njihovi predstavniki pa so se prvič že 

zbrali, in sicer 18. aprila 2016 na  delavnici na Gradu Jab-

le. Na delavnici je dr. Stojan Kostanjevec spregovoril o 

prehranski pismenosti in zaviralnih dejavnikih. Mag. Saša 

Dragar Milanovič, glavna inšpektorica RS za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je opisala reševanje presež-

kov hrane v Sloveniji. Gregor Cerar in Tina Hribar iz pro-

grama Ekošola pa sta predstavila metodologijo izvajanja 

projekta - 7 korakov do prave hrane in s predstavitvijo 

vprašalnikov, s katerimi bodo sodelujoče ustanove analizi-

rale prehranjevalne navade doma in v šoli. Srečanje se je 

končalo z navodili za pripravo in izvedbo akcijskega načrta 

2016/2017 in predstavitvijo nad-

zora, ocenjevanja in poročanja. 
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USPEŠNI MLADI POROČEVALCI 

Tudi z letošnjimi prispevki so mladi pokazali, da jim ni vsee-

no za okolje in ljudi, ter svoja opažanja predstavili z različni-

mi prispevki. Prejeli smo jih 44, v njih so opozorili na prehra-

no, odpadke, živali, medsebojno pomoč ter solidarnost in 

lokalno oskrbo. 

Kategorija članek: 

1. MEDSEBOJNA POMOČ IN SOLIDARNOST, Andreja Gregorič, OŠ Dušana Bordona Semedela - Koper 

2. OPUŠČENI GLINIKOP NA LJUBEČNI, Luka Jeršič, Matej Krivec, OŠ Ljubečna 

3. STROČNICE SO SOPOMENKA ZA ZRAVJE, Matic Ulčar, OŠ Domžale  

Kategorija slika: 

1. KAČE – MODRASI  IN SMOKULJA, Nejc Rabuza, Bio-

tehniška šola Maribor 

2. VRABEC, Mario Sekol, Biotehniška šola Maribor 

3. POGLED NA ONESNAŽENO JEZERO CINKARNE 

CELJE, Blažka Žnidar, OŠ Štore  

Kategorija video: 
1. DIVJA ODLAGALIŠČA, OŠ Pohorskega bataljona 

Oplotnica 

2. MIMO KOŠA, OŠ Sveta Trojica 

3. MEDVRSTNIŠKA POMOČ NA OŠ MAREZIGE, OŠ 

Ivana Babiča – Jagra Marezige  

 

Avtorica zmagovalnega članka, Andreja Gregorič z OŠ 

Dušana Bordona Semedela – Koper, je opisala, da  smo vsi 

odvisni od bližine in pomoči drugega. Velikokrat namreč 

spregledamo dogajanje okoli sebe in preslišimo zgodbe, ki 

govorijo o težavah drugih. Premalokrat se zavedamo, da 

imamo srečo, ker nismo lačni, imamo streho, čisto in suho 

obleko. Za nekatere so to povsem samoumevne dobrine, za 

mnoge pa žal ne. In kako pomagati nekomu, ki ima teža-

ve? Včasih zadostujeta nasmeh in dobra volja. 

Zmagovalci po posameznih kategorijah 

Prijave sprejemamo do srede, 18. maja 2016, na naslovu: 

info@ekosola.si  

PRIJAVNICA. 

 

 

mailto:info@ekosola.si
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Prijavnica_X_sre%C4%8Danje_vrtci_Piran.doc


PRIKAZ RECIKLIRANJA ODPADNE KEMS NA 
POŠ GOTOVLJE 

Osmega aprila smo na žalski podružnični šoli Gotovlje organizirali 

delavnico, na kateri smo s t. i. minipulperjem prikazali recikliranje 

odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) ter izdelavo 

recikliranega papirja. Učenci od 1. do 5. razreda so spoznali sestavo 

KEMS, možnosti za njeno ponovno uporabo in praktičen prikaz prede-

lave. Delavnico smo zaokrožili s kvizom, v katerem so učenci lahko 

osvojili praktične nagrade. 

 

Delavnico smo izvedli kot nagrado in spodbudo za nadaljnje delo usta-

novam, ki so v jesenskem delu natečaja Ekopaket oddale zmagovalne 

projekte. Učenci so z navdušenjem sodelovali tako med prikazom kot 

med kvizom. Zmagovalce celotnega natečaja smo razglasili in jim 

podelili nagrade marca na sejmu Altermed, predstavili pa smo jih v 

prejšnji številki Ekošolskega lista. 

 

MODRA ZASTAVA 

Znak modra zastava je mednarodni ekološki simbol 

kakovosti, ki ga naravna kopališča in marine vsa-

ko leto prejmejo za ekološko kakovost in varnost.  

Letos je bilo podeljenih 16 modrih zastav in tri  

posebna priznanja, ki so jih prijeli: Debeli Rtič za 

inovativno okoljsko aktivnost Začaran gozdiček, 

Hoteli Bernardin Salinera za okoljsko aktivnost 

Dan modre zastave ter Terme Krka za uporabno 

okoljsko aktivnost Kako pa vi vidite in čutite stru-

njansko plažo.  

Na podelitvi  modre zastave so sodelovali otroci iz Vrtca Morje Lucija, ki 

so s plesom istrskih ljudskih pesmi in plesi popestrili slavnostni dvig 

modre zastave v Marini Portorož. 
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http://www.modrazastava.si/index.php/novice/20-drugi-na-svetu-po-stevilu-modrih-zastav

