
Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Izobraževanje in ozaveščanje o 

preprečevanju nastajanja odpadnega tekstila in o krožnosti tekstila

Lucija Marovt
Program EKOŠOLA in MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE

Društvo DOVES - FEE Slovenia



Kaj je Ekošola?
Kaj je FEE? 

Foundation for Environmental
Education / Mednarodna fundacija za 
okoljsko izobraževanje

FEE:

• neprofitna, nevladna organizacija
• 5 trajnostnih programov:

 3 izobraževalni 
 2 trajnostni turizem

• 4 organizacije-članice v 4 državah v 
letu 1981

• 94 članic-organizacij v 70 državah v 
letu 2020



DELAVNICA ETZO, 24. 10. 2022

Programi FEE
VITR / Vzgoja, izobraževanje in 
ozaveščanje za trajnostni razvoj

Trajnostni turizem

Ekošola

Znanje o gozdovihMladi poročevalci za 
okolje

Modra zastava

Zeleni ključ



Ekošola

Največja mreža otrok in mladih od vrtca do fakultete ter njihovih mentorjev 
(učencev in učiteljev) na sveti in v Sloveniji



Razumevanje 
trajnostnega

razvoja

VITR – Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj

Osredotočanje na 
konkretne 

trajnostne izzive in 
rešitve

Iskanje rešitev

Pridobivanje 
znanja, spretnosti 

in kritičnega 
mišljenja



Metodologija 7 korakov programa Ekošola

4. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

2. OKOLJSKI 
PREGLED

3. EKOAKCIJSKI 
NAČRT

5. VKLJUČENOST V 
KURIKULUM / Letni 

izvedbeni načrt

6. OBVEŠČANJE, 
VKLJUČEVANJE

7. EKOLISTINA 1. VZPOSTAVITEV 
EKOODBORA



Mednarodni znak: Zelena zastava

Izpolnjevanje kriterijev programa Ekošola:
pridobitev in ohranjanje mednarodnega okoljskega znaka 

ZELENA ZASTAVA
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Podnebne spremembe

Voda

Energija

Trajnostna mobilnost

Hrana

Biotska raznovrstnost

Zdravje in dobro počutje

Okolica šole

Ohranjanje našega sveta



Odpadki in krožnost

• Ne zavrzi oblek, ohrani planet
• Krožnost je naša priložnost

Ravnanje z odpadki 
→ preprečevanje nastajanja odpadkov
→ upravljanje virov

• Eko-paket
• Odpadkom dajemo novo življenje
• Hrana ni za tjavendan
• Mladi poročevalci za okolje
• Ekobranje za ekoživljenje



Odpadki in krožnost

Ne zavrzi oblek, ohrani planet Krožnost je naša priložnost

→ krožno gospodarstvo



Odpadki in krožnost

Izhodišče:
• Čim več aktivnosti predlagajo otroci in mladi, 

mentorji jih podpirajo, usmerjajo.

• Izvajanje in ustvarjanje, podprto s pogovorom 
o vsakdanjem življenju: kaj počnemo, kako se 
obnašamo, kako lahko zmanjšujemo tekstilne 
odpadke

• Proces: izdelki so vidni rezultat serije 
dejavnosti

• Vključevanje staršev, lokalne skupnosti, 
komunalnih podjetij, strokovnjakov, NVO, 
drugih deležnikov



Dejavnosti 2021/2022

• Zbiranje odsluženih oblačil
• Izmenjava oblačil
• Šivanje
• Predelava starih oblačil
• Modna revija
• Predstava / ples v predelanih oblačilih
• Ogled centra ponovne uporabe
• Krožnost tekstila – učne ure

• Video prispevki
• Intervju z direktorjem komunalnega 

podjetja



Primeri

CUDV Radovljica
Škatla dobre prakse = senzorna škatla

Vrtec Polzela
Izdelava dekice prijateljstva



OŠ Sveti Tomaž
Izmenjava in predelava starih oblačil v nova ter modna revija

Primeri
OŠ Toneta Pavčka

Video: Izmenjevalnica oblačil, igrač in šolskih potrebščin
https://video.arnes.si/watch/sm3kvy039k4s

Izdelava krpice iz čebeljega voska



OŠ Notranjski odred Cerknica, POŠ 11. maj Grahovo
Izdelava ogrlic in brošk iz odpadnega tekstila

OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Izdelava copatov

Primeri



Srednja šola Zagorje
izdelava broške iz odpadnega jeansa

Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana
Izmenjava oblačil: Vzemi cunjo!

Primeri



Fakulteta za dizajn

REdizajn moških 
oblek

Re-couture iz 
džinsa

Primeri



Krožnost je naša priložnost:
Regenerirani najlon
Plastika 

Krožno gospodarstvo



Delavnice: 
mentorji, 
učenci, dijaki

Krožno gospodastvo

Gradivo: 
Priročnik: učne 
ure, delovni listi

Vprašalniki

Primeri iz 
prakse, 
webinarji



Mladi poročevalci za okolje
Ekonomska šola Murska Sobota

Intervju z direktorjem Saubermacher - Komunale 
Murska Sobota, d. o. O (MPO 2021-2022)

OŠ Šmarje pri Jelšah
Intervju z direktorico OKP Rogaška Slatina 
in Centra ponovne uporabe Rogaška Slatina 
(MPO 2020-2021)



Mladi poročevalci za okolje

Pedagoška fakulteta Ljubljana
Video: Priporočila za ohranjanje okolja ob hitri modi
https://www.youtube.com/watch?v=wjKaEXB__OU

Srednja trgovska Ljubljana
Video: »Fast fashionably« (Hitro modni); Slovenija in Turčija

https://yrecompetition.exposure.co/slovenia-turkey



Hvala za 
pozornost!

lucija.marovt@ekosola.si
info@ekosola.si

www.ekosola.si

@ekosola
@MladiPoročevalciZaOkolje


