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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 

podeljujejo 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). 

 Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak 

dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno 

primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren 

odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Delovanje je namenjeno osnovnošolcem vseh 

starosti. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom 

kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma 

ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v 

mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga že 15 let izvajamo v okviru Društva DOVES – 

FEE Slovenia. 

Načela Ekošole 

 skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb 

za okolje in naravo, 

 okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem 

programu, 

 naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti, 

 vrednostni cilji so sestavni del življenja šole, 

 dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma 

projektov, 

 vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci, 

 prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta. 

Cilji programa Ekošola  

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje 

in naravo postane del življenja. Drugi cilji so: 

 uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost, 

 spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

 povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

 razvijati pozitivne medsebojne odnose 

 sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

 vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 

 povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše. 

 

 

http://www.ekosola.si/sedem-korakov/
http://www.drustvo-doves.si/
http://www.drustvo-doves.si/


Področja delovanja: 

 

Od lanskega leta je tudi naša šola nosilka zelene zastave, za kar je bilo v preteklem šolskem 

letu opraviti okoljski pregled na šoli, sodelovati v najmanj treh projektih treh ozaveščevalnih 

akcijah in do 10. oktobra moramo oddati EKO akcijski načrt za naslednje šolsko leto, 

kateremu osnova naj bo prav okoljski pregled, ki je obsegal številna  področja. 

 

OKOLJSKI PREGLED: 

 

1. ODPADKI – PREDNOSTNA NALOGA 

 

 ločevanje odpadkov na šoli je urejeno, biološke odpadke iz kuhinje redno odvaža 

pooblaščeno lokalno podjetje, v učilnicah bomo še naprej ločevali odpadke in bomo za 

to uredili dodatne koše 

 ob različnih priložnostih bodo otroci ustvarjali iz odpadnega materiala (likovno 

ustvarjanje pri pouku, tehniški dan Tisoč iskric,...) 

 na šoli bodo redno organizirane akcije zbiranja starega papirja 

 na šoli bomo še naprej  zbirali izrabljene tonerje, kartuše, baterije,... 

 zbiramo plastične zamaške za znanega prejemnika (trenutno Senta Jeler) 

 uredili bomo ločeno zbiranje odpadkov v ustreznih posodah v zbornici, gospod 

ravnatelj se je zadolžil za nabavo primernih posod 

 skrbeli bomo za zmanjšanje embalaže pri malici in na pedagoških konferencah ( 

plastenke, tetrapak! )- s sindikatom smo proučili možnost za nabavo trajnih plastenk 

za vse učitelje – vsak poskrbi za svojo vodo, ravnatelj preveri možnost nabave filtra za 

vodo na vstopnem vodnem ventilu 

 

  2.   ENERGIJA 

 stikala in pipe so opremljeni z nalepkami, ki spodbujajo k varčevanju, kar bomo redno 

kontrolirali in po potrebi dopolnjevali 

 področje energije omogoča izračune porabe oziroma možne prihranke energije za 

starejše učence – naši učenci bodo sodelovali na kvizu o energetski pismenosti pri 

GEN d.o.o. 

 

    3.   VODA 

 

 učenci spoznavajo proces kroženja vode, pomen ohranjanja čiste pitne vode( BMW 

eko regata) 

 otroke in zaposlene bomo spodbujali za čimmanjšo uporabo vode iz plastenk 

 

    4.  TRANSPORT 

 

 starše bomo vsaj ob dnevu brez avtomobila opozarjali na to, da bi otroci več hodili peš 

 organiziran bo kolesarski izlet za zaposlene(tim za zdrav življenjski slog), vzpodbujali 

bomo tudi pri učiteljih prihod v službo peš ali s kolesom kjer je to možno 

   

   5.   ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 

 



 šola je vključena v mrežo zdravih šol in uresničuje nekatere cilje za doseganje bolj 

zdravega življenja ( slovenski zajtrk, čimbolj uravnotežena prehrana pri šolskih 

obrokih, pohod treh generacij,...), kar bomo izvajali še naprej 

 na šoli bomo organizirali pohodniške in kolesarske izlete (planinski pohodi, izlet za 

zaposlene na Triglavska jezera 15. in 16. 9. – Gordana Šeško) 

 ponovno upeljujemo minuto za zdravje na vsakotedenski informativni 

konferenci(aktiv športnih pedagogov) 

 kjer je možnost, bomo izvajali pouk v naravi( SPO, NIT, biologija,...) 

 na šoli smo ustanovili tim za zdrav življenjski slog s katerim bo tim ekošole sodeloval 

 

   6.   OKOLICA ŠOLE 

 

 v okolici šole bomo  zasadili kako drevo avtohtone vrste(za šolo za senco na bodočem 

igrišču za OPB - aktiv OPB - Alenka  Serne) 

 učenci aktivno sodelujejo pri čiščenju okolice šole 

 

   7.   BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

 

 šola ima v svoji okolici naravne danosti za spoznavanje biotske raznovrstnosti, kar 

bomo še bolj izkoristili (pouk naravoslovja in biologije) 

 šola nima možnosti za vrt, razširili pa bomo EKO vrtilnico (vrtički bodo nastajali v 

lončkih in koritih tudi v učilnicah – Martina Arh, Darja Pleterski) 

 popisali bomo živalske in rastlinske vrste na katere naletimo v okolici šole 

 

   8.   OHRANJANJE NAŠEGA SVETA 

 

 pri pouku in interesnih dejavnostih se učenci seznanjajo s temami s področja 

ohranjanja okolja in spoznavanja drugih kultur tudi s pomočjo dobrodelnosti 

 izkoristiti velja pobudo, ki je nastala ob obisku EKO šole Breznički Hum na hrvaškem 

o sodelovanju šol s ciljem izmenjave izkušenj in vzajemnega spoznavanja sosednjih 

držav – v mesecu oktobru bo podpisana listina o sodelovanju( ravnatelj in ekotim). 

 

   9.   SPLOŠNO 

 

 šola redno sodeluje z lokalno skupnostjo, kar bomo ohranjali še naprej 

 medijem bomo redno sporočali kaj delamo 

 na spletni strani šole bomo dodali link EKO šola, kar bo do konca meseca septembra 

 

PROJEKTI IN OZAVEŠČEVALNE AKCIJE 

 

Šola bo v šolskem letu 2012/ 2013 sodelovala v naslednjih projektih oziroma dejavnostih: 

 

1.   EKO kviz za osnovne šole ( vodja Jasmina Mlakar) 

 

2.   Šolska vrtilnica ( vodja Martina Arh, Darja Pleterski) 

 

3.   Zbiranje izrabljenih tonerjev, kartuš, odpadne električne opreme, ... (vodja Nuša Tičar) 

 

4.   EKO branje za ekoživljenje ( vodja Alenka Urbanč) 



 

5.   Dan druženja in gibanja vseh generacij (vodja Darja Pleterski) 

 

6.   BMW EKO regata ( koordinatorici Bojana Abram in Jasmina Mlakar – prva in druga 

tiada) 

 

      7.   Zbiranje odpadnega papirja ( vodja Jožica Repše) 

        

      8.  Zbiranje plastičnih pokrovčkov (vodja Gordana Šeško) 

      

      9.  Mladi v svetu energije (vodja Maša Mohorko) 

 

 

Ponosni smo na to, da smo EKO šola. Ne le na to, da smo nosilci zastave, ampak predvsem na 

to, da našim učencem pomagamo spoznavati in ohranjati Svet, ki so nam ga posodili naši 

zanamci. 

 

 

Leskovec pri Krškem, 9. 9. 2012                                                          koordinatorica EKO šole 

Mirjana Marinčič 


