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O   E K O Š O L I 
 
»Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske 

vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti 

o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in 

izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti 

in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna 

priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno 

priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z 

mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).« 

(VIR; http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/) 

 

 
 
 

 
Ekovrt nekoč.                                                            Ekovrt danes. 

 
O 

C I L J I  

 Ekološki: Varovanje narave, uporaba eko odpadnih materialov, zmanjševanje embalaže, ločevanje odpadkov. 

 Ekonomski: Varčevanje z energenti (elektriko, vodo, ogrevanjem), zbiranje odpadnega papirja idr. 

 Socialni: Zbiranje zamaškov kot pomoč trajno bolnim in invalidnim otrokom, pomen samooskrbe, razvijanje kolektivnega duha.   
 

 

SODELUJOČI 

                                  

PROJEKTI 2015/16 VODJA 

1. Eko – paket  Sabina Stopar 

2. Likovno ustvarjanje: Jaz v gibanju Sabina Stopar 

3.  Raziskovalci biotske raznovrstnosti 
(spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst 
v okolici šole/vrtca, oblikovanje zbirk 
najdenih vrst, določevanje nahajališč, 
ugotavljanje raznolikosti nahajališč, 
predlogi ukrepov za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti) 

Andrej Sitar 

4. Zbiralna akcija odpadnih baterij Sabina Stopar 

5. Odpadne kartuše Marjeta Kočevar 

6. Zbiranje zamaškov za Nika Sabina Stopar 

7. Hrana ni za tjavendan Marjeta Kočevar 

8. Ekobranje za ekoživljenje Marija Volf 

9. Ločevanje odpadkov Urška Simonič 

10. Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema 
šolskega sadja in zelenjave  

Andrej Sitar 

11. Minuta za zdravje Urška Simonič 

12. Postavitev zabojnika/ov za odpadne 
kartuše 

Marjeta Kočevar 

13. Koliko vem o...? Sabina Stopar 

14. Skupaj ustvarjava Sabina Stopar 

15. Novoletne voščilnice Jasmina Strugar 

16. Ne zavrzi me takoj Sabina Stopar 

17. Novoletni okraski Sabina Stopar 

   KAJ SMO DOSEGLI 

 Manjši stroški električne energije, vode, ogrevanja, odvoz smeti in prehranskih odpadkov (kompostnik). 

 Prihodek od zbiranja odpadnega  papirja (nakup učnih pripomočkov in fotokopirnega papirja za potrebe zavoda). 

 Zbiralne akcije zamaškov (pomoč trajno bolnim in invalidnim otrokom), baterij. 

 Večje zanimanje za pouk naravoslovja (šolski vrt, trim steza). 

EKOŠOLA 
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  Spoznavanje druge kvalitete življenja in dela v šoli, pridelava zelenjave in sadja za lastne potrebe.        Dodana vrednost je učenje za 

življenje.  

Odvoz zamaškov 

 

 

Ekoizdelki iz odpadnega materiala 

        Zbiranje zamaškov                 
Ločeno zbiranje 
odpadkov 
         in odpadnih baterij                                               

 

 

 

 

Različne oblike dela so predstavljale pestrost med aktivnostmi in večjo motiviranost za delo. 

 

 


