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Mateja Trampuš 
Tina Pajančič

PROGRAM EKOŠOLA
Zavrti 2
SI - 1234 Mengeš

Telefon1: 0599 55 550
Telefon2: 031 323 332
E-naslov: info@ekosola.si

Ekoakcijski načrt 2015/16:  Zaključeno Poročilo 2015/16:  Delno izpolnjeno
A: Projekti

Ekoakcijski načrt 2015/16
AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA

1.1.2 Eko – paket (zbiranje odpadne
embalaže in kreativno ustvarjanje iz
kartonske embalaže za mleko in
sokove)

Embalaža je lahko uporabna Alenka Radičevič

5.1.1 Altermed – Celje (11.-13.3.2016
– Lokalna pridelava hrane in recepti
naših babic)

 Tina Pajančič

3.1.3 Voda – naše bogastvo
(raziskovanje vodnih virov -
fotografski in likovni natečaj)

 Lea Arnejšek

B1: Zbiralne akcije
Ekoakcijski načrt 2015/16

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
1.9 Zbiralna akcija odpadnih
plastičnih pokrovčkov Pomagamo drugim Mateja Trampuš

1.11 Zbiralna akcija odpadnih
tonerjev, kartuš in trakov  Mateja Trampuš

1.14 Zbiralna akcija šolskih
potrebščin Bodimo solidarni Mateja Trampuš

1.8 Zbiralna akcija odpadnih baterij
in akumulatorjev  Mateja Trampuš

1.7 Zbiralna akcija odpadnega papirja
in kartona Zbiralna akcija odpadnega papirja Tina Bratun

B2: Ozaveščevalne akcije
Ekoakcijski načrt 2015/16

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA

Ozaveščevalna akcija Prometni dan Milena Grabeljšek Gregorič

Ozaveščevalna akcija Eko dan Mateja Trampuš

Ozaveščevalna akcija Ti nosiš moje, jaz nosim tvoje Tanja Dobnik Mikulandra
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C: Izbirne aktivnosti
Ekoakcijski načrt 2015/16

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA
5.1.3 Hrana ni za tjavendan
(zmanjšajmo količino odpadne hrane,
prehranska pismenost)

Hrana ni za tjavendan Špela Mušič

5.19 Priprava sheme šolskega sadja  Igor Stare

9.20 Splošno - drugo Dan druženja treh generacij Tina Pajančič

2.16 Izdelava in namestitev
opozorilnih oz. ozaveščevalnih nalepk
na stikala elektronske naprave

Nalepke za stikala Mateja Trampuš

1.1.1 ETZO – Evropski teden
zmanjševanja odpadkov, 21. do
29.11.2015 (zmanjševanje odpadkov
hrane)

Odpadki - dematerializacija – narediti
več z manj. Tjaša Šoster

5.3 Zmanjševanje ostankov hrane
(ustrezno velike porcije, prilagoditev
porcij potrebam otrok itd.)

Stop z ostanki hrane Igor Stare

1.7 Vzpostavitev skupine
ekodetektivov (za odpadke)  Mateja Trampuš

5.5 Upoštevanje kulturnih, verskih in
posebnih zdravstvenih prehranskih
navad otrok, učencev, dijakov

Zaželjen obrok Igor Stare

5.6 Zagotavljanje svežega sadja in
zelenjave za malico  Igor Stare

5.20 Zagotavljanje športnih
dejavnosti za otroke Z gibanjem urimo možgane Tanja Dobnik Mikulandra

5.25.1 Medvrstniški odnosi – skupne
aktivnosti otrok različnih generacij v
ustanovi

 Mateja Trampuš

8.1.5 Mladi poročevalci (poročanje o
okoljskih izzivih na šoli ali v
lokalnem okolju in iskanju rešitev na
opisane izzive)

 Katarina Prosenc

9.10 Sodelovanje in vključevanje
staršev v okoljske aktivnosti ustanove  Mateja Trampuš

5.1.4 Eat Responsibly – Odgovorno s
hrano (mednarodni pilotni projekt)  Mateja Trampuš

5.7.4 Izvajanje aktivnosti za zdravje
in dobro počutje - drugo Sobivanje Katarina Plut

2.31 Energija - drugo e transformer Beni Pavlišič

9.15 Ureditev ekokotička v ustanovi
in dogovor o urejanju in ažuriranju
ekokotička (zadolžitve otrok)

 Lea Arnejšek

8.14 Druženje in gibanje vseh
generacij  Tina Pajančič

1.1.6 Jaz, ti, mi za Slovenijo (zbiranje
plastenk za humanitarni namen) Natečaj - Ločevanje odpadkov .... Tjaša Šoster

6.1.1 Šolska VRTilnica – Urbano
vrtnarjenje 
Moje prve vrtne škarje (didaktični
pripomoček za pridobivanje
osnovnega znanja o obrezovanju
rastlin od zeliščnega vrta do

Šolska vrtilnica Tina Pajančič
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sadovnjaka)
7.1.2 Znanje o gozdovih (opazovanje
in raziskovanje narave, spoznavanje
rastlinskih in živalskih vrst v gozdu,
gozdna učilnica)

Znanje o gozdovih Beni Pavlišič

7.1.1 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)

 Mateja Trampuš

2.1.1 Mladi v svetu energije (pomen
energije v vsakodnevnem življenju) Sončna energija Tina Pogačar

5.25.3 Dobri odnosi doma, v družini –
izvajanje aktivnosti s starši Medgeneracijsko povezovanje Tina Pajančič

5.25.4 Dobro odnosi v lokalni
skupnosti - izvajanje aktivnosti s
prebivalci domačega kraja

Sodelovanje s prebivalci Mateja Trampuš

5.1.2 Slovenska hrana - Tradicionalni
slovenski zajtrk, Shema šolskega
sadja in zelenjave (kakovostna hrana
iz lokalnega okolja in spodbujanje
uživanja zelenjave in sadja)

Slovenski zajtrk Igor Stare

9.18 Obveščanje o projektih in
dosežkih v programu Ekošola med
pedagoškim, strokovnim in tehničnim
osebjem v ustanovi

 Mateja Trampuš

9.2 Proslavljanje okoljskih dosežkov
ustanove v okviru programa Ekošola  Mateja Trampuš

6.7.2 Vključevanje otrok, učencev,
dijakov v urejanje okolice ustanove -
pobiranje odpadkov

Šola čista kot dom Maja Obreza

6.15 Umetniško ustvarjanje iz
(večinoma) ekomaterialov  Lea Arnejšek

6.12 Predstavitev umetniškega
ustvarjanja otrok staršem,
prebivalcem

 Lea Arnejšek

6.11.1 Spodbujanje umetniškega
ustvarjanja otrok - mozaik mozaik Neda Mušič

6.21.1 Sajenje začimb in dišavnic  Beni Pavlišič

8.1.1 Ekobranje za ekoživljenje
(branje literature z ekološko vsebino) Branje Alenka Radičevič

6.39 Vzpostavitev skupine
ekodetektivov (zelene straže) za
okolico ustanove

Zelena straža Neda Mušič

8.1.4 Likovno ustvarjanje Zdrav način
življenja (ustvarjalno likovno
delovanje na temo gibanja in
zdravega življenja)

Zdrav način življenja Alenka Radičevič

9.16 Vključitev dejavnosti programa
Ekošola v načrt izboljšav in razvoja
ustanove

 Mateja Trampuš

9.12 Okrasitev in oprema prostorov
ustanove z ekoizdelki, ki so jih  Lea Arnejšek
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izdelali otroci, učenci
1.8 Vzpostavitev in izvajanje sistema
nagrajevanja in sankcioniranja za
pravilno/nepravilno ravnanje z
odpadki

 Mateja Trampuš

1.30 Naročanje hrane, ki je pakirana v
čim manj embalaže ali pa jo je
mogoče ponovno uporabiti

Stran z embalažo Igor Stare

1.29 Shranjevanje (arhiviranje)
dokumentov, večinoma v elektronski
obliki

 Vladimir Znoj

1.28 Uporaba elektronske pošte
(večinoma) za komuniciranje med
ustanovo in starši

 Vladimir Znoj

2.21 Popis svetil, žarnic in varčnih
sijalk v ustanovi  Mateja Trampuš

1.25 Uporaba odpadnih materialov za
različne namene in pri različnih učnih
predmetih

 Lea Arnejšek

3.27 Spodbujanje uporabe steklenic za
večkratno uporabo med učenci  Vladimir Znoj

4.5 Spodbujanje prihodov v šolo peš, s
kolesom, z javnim ali šolskim
prevozom med otroki, učenci, dijaki

kolesarski izpit Milena Grabeljšek Gregorič

6.4.2 Vzdrževanje lastnega vrta  Silva Tavčar

9.4 Obveščanje lokalne
skupnosti/medijev o projektih in
dosežkih ustanove v programu
Ekošola

 Mateja Trampuš

8.1.2 Ekokviz OŠ (biotska
raznovrstnost, hrana, odpadki –
12.2.2016 šolsko tekmovanje,
25.3.2016 državno tekmovanje)

 Vilma Livk Močilnikar


