
MEDNARODNA KONFERENCA KOORDINATORJEV 

Spoštovane sodelavke in sode-

lavci programa Ekošola,  

 

počitnic je konec, vstopili smo v 

novo šolsko leto. V programu 

Ekošola so poletni meseci čeda-

lje bolj dinamični: pregleduje-

mo opravljeno delo, snujemo 

nove projekte, izboljšave, kako 

aktivnosti popestriti in jih pribli-

žati vam ter seveda tistim, ki so 

jim prednostno namenjene – 

mladim generacijam. Ker so 

pomemben del našega sodelo-

vanja pravočasno obveščanje, 

spodbujanje medsebojne komu-

nikacije, izmenjava dobrih 

praks, mnenj in izkušenj, smo se 

odločili, da raznovrstne vsebine 

progama Ekošola pripravimo v 

strnjeni obliki, čim bolj siste-

matično in pregledno. Tako je 

nastal EKOŠOLSKI LIST.  

 

Analiza poročil o vašem delu v 

ekoaplikaciji za preteklo šolsko 

leto je pokazala, da ste vse 

vključene ustanove v programu 

Ekošola izvedle kar 4.726 proje-

ktov in aktivnosti. Izjemno! 

Hvala vsem in vsakemu posebej  

za sodelovanje, podporo in 

potrditev, da je okoljsko izobra-

ževanje veliko več kot samo 

izvajanje projektov in aktivnosti.  

A čeprav so številke zgovorne, 

vendarle ne povedo vsega, kot 

na primer, koliko časa, iznajdlji-

vosti in zamisli se skriva v ozad-

ju. Hvala tudi za čas, ki ga 

namenjate okoljskim vsebi-

nam. 

 

EKOŠOLSKI LIST je dodaten 

način povezovanja mentorjev in 

drugih sodelavcev programa 

Ekošola. Prek njega bomo sku-

šali vsak mesec posredovati čim 

več informacij, predvsem pa vas 

želimo spodbuditi, da predlaga-

te vsebine prihodnjih številk. 

 

Konec uvodnih vrstic prvega 

EKOŠOLSKEGA LISTA je misel za 

popotnico v novo šolsko leto. 

Našli smo jo v enem od Vprašal-

nikov o razvoju programa Eko-

šola. V odgovor na vprašanje, 

zakaj si zaslužimo ekozastavo, 

smo prebrali: »Imamo radi 

naravo in skrbimo zanjo!  Ver-

jamemo in delamo za trajnost-

ni razvoj ter po načelu učenje 

za življenje!« To so misli, zaradi 

katerih je program Ekošola 

bogatejši ne samo zaradi številk, 

temveč predvsem zaradi ljudi in 

medsebojnih odnosov, ki omo-

gočajo okoljski napredek. 

 

Naj bo tudi šolsko leto 

2015/2016 sestavljeno iz čim 

več dni, po koncu katerih se 

bomo spet zadovoljni ozrli na 

prehojeno pot in uresničene 

cilje.                 

 Mag. Gregor Cerar,  

nacionalni koordinator  

Vabimo vas na mednarod-

no konferenco koordina-

torjev, ki bo v ponedel-

jek, 28. septembra 2015, 

na Brdu pri Kranju.  

NOVI PROJEKTI: 

V novem šolskem letu bomo 

začeli z novimi projekti, ki 

smo jih zasnovali v sodelova-

nju z novimi partnerji pod-

porniki. 

PREDSTAVITEV PRIME-

ROV DOBRE PRAKSE:  

Na povabilo v začetku julija, 

da lahko projekte predstavite 

na t.i. tržnici primerov dobre 

prakse se je odzvalo 23 usta-

nov. 

Predstavitev bo potekala v 

dvorani Splendens, na t.i. 

tržnici, kjer se bodo prijavlje-

ne ustanove predstavile s 

plakati in izdelki. 

OKROGLA MIZA 

Kako povezovati aktivnosti 

ekošol z drugimi deležniki 

(lokalno skupnostjo, podjetji, 

drugimi strokovnjaki)?  Kak-

šne so izkušnje nekaterih od 

njih?  

To so vprašanja okrogle mize, 

novosti na letošnji mednarod-

ni konferenci programa Eko-

šola, na kateri bodo sodelovali 

različni sogovorniki.  

DOSEŽKI PRETEKLEGA ŠOLSKEGA LETA: spodbuda za nadaljnje delo 

 

Mednarodna konferen-

ca koordinatorjev pro-

grama Ekošola—

28.9.2015 Brdo pri 

Kranju  

Program srečanja 
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V tej številki: 

3. september 2015 
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EKOŠOLSKI LIST 
spletno glasilo programa Ekošola  



 

 

 

 

 

 

»Ni bistveno,  

da mladi določene stvari morajo vedeti, ključno je,  da želijo vedeti!« 

MEDNARODNA KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 

Brdo pri Kranju, 28. septembra 2015 

______________________ 

PROGRAM SREČANJA 

 

08.00 – 08.45  Sprejem udeležencev 

09.00 – 09.30 Uvodni nagovor: 

· dr. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

· Rachel Boyle, vodja mednarodnega programa LEAF 

· Josip Gregac, nacionalni koordinator programa Ekošola Hrvaške   

09.20 – 10.30        Ekošola v šolskem letu 2015/2016 (mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola) 

· Aktivnosti za pridobitev zelene zastave 2015/2016 

· Metodologija sedmih korakov 

· Predstavitev projektov  

10.30 – 11.00  Odmor   

11.00 – 11.45  Kako uspešno povezovati in sodelovati v programu in s programom Ekošola?  

Namen okrogle mize: kako in zakaj sodelovati in se povezovati z drugimi javnimi institucijami, 

posamezniki in podjetji, predstaviti primere in rezultate dobrega sodelovanja in povezovanja 

- predstavnik Komunale  

- župan 

- ravnatelj OŠ 

- regijski koordinator za OŠ 

- predstavnik podjetja 

11.45 – 13.00  Predstavitev primerov dobre prakse 

 Tržnica: plakatna predstavitev in predstavitev izdelkov (dvorana Splendens) 

 Podelitev nagrad  zmagovalcem za šolsko leto 2014/2015: Šolska VRTilnica, Hrana ni za 

tjavendan, Prednovoletni čas, Zelene kocke (Urbanscape), Mladi poročevalci 

13.00 – 13.30       Odmor 

13.30 – 14.15  Bolj preproste izbire (mag. Aleš Čerin):  Kako se upreti potrošniškemu načinu življenja in kako izbrati 

pravo odločitev in prepoznati dober zgled 

14.15 – 14.45  Iz teorije v prakso (Lili Vavžik, OŠ Grm, in Mateja Trampuš, OŠ Zadobrova)  Vključevanje  vsebin 

programa Ekošola v letni delovni načrt učitelja  

14.45 –  15.00  Zaključek  konference 
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Vabimo vas, da se konference udeleži vsaj en 

predstavnik iz vsake ustanove. Udeležba na kon-

ferenci je brezplačna. Rok za prijavo je torek, 

22. septembra 2015. Izpolnjeno prijavnico poš-

ljite na info@ekosola.si. Če boste prijavili več oseb 

iz iste ustanove, jih lahko navedete na eni prijav-

nici.  

                 

                 PRIJAVNICA  

mailto:info@ekosola.si
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Prijavnica_konferenca_2015.doc


Na začetku vsakega šolskega leta dolo-

čimo program dela, ki ga mora izvesti 

posamezna ustanova, da pridobi ali potrdi 

zeleno zastavo. Za pridobitev oziroma potr-

ditev zelene zastave v šolskem letu 2015/16 

bodo morale osnovne in srednje šole, centri 

šolskih in obšolskih dejavnosti, dijaški 

domovi in fakultete izvesti naslednje aktiv-

nosti, kot je vpisano v nadaljevanju: 
 

 

ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE,  

CENTRE ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI,  

DIJAŠKE DOMOVE TER  

FAKULTETE 

 

A. SEZNAM PROJEKTOV, izmed katerih posamezna usta-

nova izbere najmanj tri na podlagi vizije programa Ekošola v 

svoji ustanovi. 

EKO-PAKET—zbiranje odpadne embalaže s pou-

darkom na kartonski embalaži za mleko in soko-

ve; kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže 

za mleko in sokove. 
 

Jaz, ti mi za Slovenijo: STARA PLASTENKA 

ZA NOV INKUBATOR—ustvarjalni natečaj na temo plas-

tenk in odpadnih plastenk; ozaveščanje o zapiranju snovnih 

tokov na primeru plastenke; zbiranje plastenk za humanitarni 

namen za Porodnišnico Kranj. 
 

RAVNANJE Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEK-

TRONSKO OPREMO—zbiranje odpadne električne in elek-

tronske opreme; kreativno razmišljanje o ravnanju z nevarni-

mi odpadki. 
 

MLADI V SVETU ENERGIJE—pomen energije 

v vsakdanjem življenju in trajnostni viri energije. 
 

 
ALTERMED Celjski sejem (od 11. do 13.3.2015): 

lokalna pridelava hrane in recepti naših babic. 

HRANA NI ZA TJAVENDAN—zmanjševanje 

količin odpadne hrane; prehranska pismenost. 
 

EKOKVIZ ZA OŠ—biotska raznovrstnost, hrana 

odpadki; ekipno tekmovanje v ekoznanju za 6.,7. 

in 8. razrede; 12.2.2016 šolsko tekmovanje; 

25.3.2016 državno tekmovanje.  
 

EKOKVIZ ZA SŠ—posamično tekmovanje dija-

kov v ekoznanju in poznavanju biotske raznovrstnosti, hrane 

in odpadkov; 4.2.2016 šolsko tekmovanje; 9.3.2016 državno 

tekmovanje na Gimnaziji Celje.  

MLADI POROČEVALCI—poročanje o okoljskih izzivih na 

šoli ali v lokalnem okolju in iskanju rešitev. 
  

LIKOVNO USTVARJANJE—likovno ustvarjanje na 

temo Zdrav način življenja. 
 

 

 

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST— opazova-

nje in raziskovanje narave, spoznavanje ras-

tlinskih in živalskih vrst, oblikovanje zbirk 

najdenih vrst, označevanje nahajališč, ugota-

vljanje raznolikosti nahajališč, ukrepi za 

ohranjanje biotske raznovrstnosti;. 
 

ŠOLSKA VRTILNICA—URBANO VRTNARJENJE  - 

ustvarjanje šolskih vrtov. Zeliščarski vrtnarski dnevnik 

(dnevnik za opazovanje in beleženje) Travniške zdravilne 

rastline bližnjega okolja (opazovalni dnevnik posajenih 

travniških rastlin). 
 

MOJE PRVE VRTNE ŠKARJE—didaktični pripomo-

ček za pridobivanje osnovnega znanja o obrezovanju ras-

tlin od zeliščnega vrta do sadovnjaka; spoznavanje osnov-

nega znanja o varnem delu pri obrezovanju travniških 

rastlin. 
 

 

                                             * * * 

ZA VRTCE  

A. Izbrati najmanj eno področje v okviru sklopa 

ZGODNJE NARAVOSLOVJE: 

 Z gibanjem in opazovanjem raziskujemo svet 

narave okrog nas 

 Moje vrednote: pitna voda, svež zrak, zdrava hra-

na, uravnoteženi odnosi z naravo, bivanje v zdravem 

okolju 

 Zdrav življenjski slog 

 Zeliščni vrt skozi zeliščarski vrtnarski dnevnik 

 Travniške zdravilne rastline bližnjega okolja skozi 

opazovalni dnevnik 

 Moje prve vrtne škarje (od zeliščnega vrta do 

sadovnjaka) 

 Semena — Šolska VRTilnica 

 Ptice pevke v mojem kraju 

 Živali na našem vrtčevskem igrišču od pomladi do 

jeseni. 
 

B. Izvesti aktivnosti v dveh (od treh) tematskih 

sklopov: ODPADKI, VODA, ENERGIJA 
 

C. Sodelovanje pri enem od naslednjih projektov: 

 EKO-PAKET  

 Jaz, ti mi za Slovenijo: STARA PLASTENKA 

ZA NOV INKUBATOR 

 ALTERMED 

 HRANA NI ZA TJAVENDAN 

 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

 EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

 LIKOVNO USTVARJANJE 

PROGRAM DELA ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 
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I. IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT IN IZVESTI 

OPREDELJENE AKTIVNOSTI, med katerimi morajo 

biti vsaj: 

A.  Trije projekti, izbrani iz seznama vseh    

       projektov 

B1. Ena ozaveščevalna akcija 

B2. Ena zbiralna akcija 

C.   Najmanj ena izbirna aktivnost 

II. IZPOLNITI KONČNO POROČILO O IZVEDENIH  

AKTIVNOSTIH OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA  

III. PLAČATI PRISTOJBINO za šolsko leto 2015/2016 

Rok za oddajo EKOAKCIJSKEGA NAČRTA ZA ŠOL-

SKO LETO 2015/2016: OŠ/SŠ/CŠOD/DD  in vrtci - 30. 

oktober 2015  FAKULTETE - 30. november 2015 



20-LETNICA DRUŠTVA DOVES-FEE 

SLOVENIA  

V sončnem parku v Luciji smo slovesno poča-

stili 20-letnico delovanja društva DOVES-

FEE Slovenia. Skupaj s predstavniki Javne-

ga podjetja Okolje Piran, učenci OŠ Grm iz 

Novega mesta in otroki Vrtca Morje Lucija 

smo posadili drevo okoljske vzgoje. 

Učenci iz OŠ Grm Novo mesto so likovno 

ustvarjali na temo pravilnega obnašanja na 

plaži. Svoje izdelke so predstavili na stojnici 

na Sejmu Internautica.  

Pri dvigu modre zastave v Marini Portorož 

sta sodelovala predsednik FFE Jan Eriksen 

in predsednik Republike Slovenije Borut 

Pahor, ki se je pogovarjal z učenci OŠ Grm iz 

Novega mesta  in koordinatorico Lili Vavžik. 

 

Društvo DOVES – FEE Slovenia je prosto-

voljna, samostojna in neprofitna organizaci-

ja, ki že od leta 1994 v Sloveniji izvaja prepo-

znane mednarodne okoljske programe za 

spodbujanje trajnostnega razvoja. Najbolj 

prepoznana programa sta Ekošola in Modra 

zastava, ki spodbujata udejanjanje načela 

trajnostnega razvoja v vzgojno -

izobraževalnih ustanovah in povečevanja 

okoljske ozaveščenosti na kopališčih. 

Društvo DOVES—FEE 
Slovenia  
Program Ekošola 

 

 

Modra zastava v naravnem kopališču 

lahko plapola le eno leto. Če se pokažejo 

pomanjkljivosti in jih odgovorni na kopališ-

ču ne odpravijo, lahko modro zastavo izgu-

bijo. Na nepravilnosti lahko opozorite tudi 

obiskovalci in o tem obvestite Društvo 

DOVES – FEE SLOVENIA: 

 info@drustvo-doves.si 

 

Zavrti 2, 1234 Mengeš 
Telefon: 0599 55550 
E-pošta: info@ekosola.si 

mailto:info@drustvo-doves.si

