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v šoli. 
v lokalni skupnosti. 
doma. 
v trgovini.
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Kaj je FEE, 
kaj je Ekošola?

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

Trajnostni turizem

Ekošola

Znanje o gozdovihMladi poročevalci za 
okolje

Modra zastava

Zeleni ključ
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2 milijona
učiteljev

21 milijonov
učencev

72 držav55.842
šol

Kaj je Ekošola?

Največja globalna  mreža otrok in mladih od vrtca do 
fakultete ter njihovih mentorjev (učencev in učiteljev)

V šolskem letu 2020/21 je bilo po celem svetu vključenih:



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
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Mednarodni znak: Zelena zastava

Izpolnjevanje kriterijev programa Ekošola:
pridobitev mednarodnega okoljskega znaka 

ZELENA ZASTAVA
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učiteljev
10.200

učencev
130.300

certifikatov 
Zelena zastava

560
ustanov 

(vrtci, OŠ, SŠ, 
CŠOD, DD, 
fakultete)

700

Šolsko leto 2020/21:

Program Ekošola v Sloveniji

več kotveč kot več kot

• Nosilec programa v 
Sloveniji po 
pooblastilu FEE 
International: 
Društvo DOVES -
FEE Slovenia

• Izvajanje programa: 
od leta 1996

25 let programa 
Ekošola v Sloveniji
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Ravnanje z odpadki
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Podnebne spremembe

Voda

Energija

Trajnostna mobilnost

Hrana

Biotska raznovrstnost

Zdravje in dobro počutje

Okolica šole

Ohranjanje našega sveta



Ravnanje z odpadki
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Več projektov:

• Eko-paket
• Odpadkom dajemo novo 

življenje
• Ne zavrzi oblek, ohrani planet
• Hrana ni za tjavendan
• Ekošola spodbuja krožno 

gospodarstvo
• Mladi poročevalci za okolje
• Ekobranje za ekoživljenje



Ravnanje z odpadki
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Izhodišče:
• Čim več aktivnosti predlagajo otroci in 

učenci, mentorji jih podpirajo, usmerjajo.

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

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



Ravnanje z odpadki
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• Vsako leto sodeluje od 45.000 
do 50.000 otrok, učencev, 
dijakov, študentov

Glavne aktivnosti:
• Čistilne akcije
• Zbiralne akcije
• Razstave 
• Predavanja 
• Ozaveščevalne akcije
• Tematski dnevi 
• Kreativno ustvarjanje iz odpadne 

embalaže
• Sodelovanje z deležniki: komunalna 

podjetja, strokovnjaki
• Krožno gospodarstvo



• Izdelovanje dekorativnih (božičnih) 
in uporabnih izdelkov, daril: 
 božične vazice iz odpadnih stekleničk -

darila za starše z okoljskim
sporočilom,

 košarice 
 držala za pisala
 ptičje hišice
 družabne igre.

• Izdelava zabojnikov za ločevanje 
odpadkov

• Ureditev eko kotička
• Predstavitve za vrstnike

AktivnostiAktivnosti in predlogi



• Uporaba odpadnih materialov v 
povezavi z drugimi tematikami:
 prikaz poti v šolo iz odpadnih 

materialov
 makete stavb
 makete kraja
 vozila in promet
 živali v gozdu / uporaba lutk v 

šolskih predstavah

• Ravnanje doma
• Plakati:
 Vsebinske predstavitve
 vabila za sodelovanje

AktivnostiAktivnosti in predlogi



• Izmenjavalnice in izposoja:
 Igrač (plišastih in drugih) 
 Knjig
 Družabnih iger

• Izdelava vrečk za večkratno uporabo iz 
starih plastenk in kartonske škatle za 
rabljeni tekstil (stare majice, rjuhe, 
kratke majice, rabljeno bombažno 
blago)

• Modna revija za izmenjavo oblačil
• Modna revija iz predelanih oblačil
• Zbiranje pokrovčkov
• Zbiranje tonerjev in kartuš
• Zbiranje OEEO

AktivnostiAktivnosti in predlogi



AktivnostiDidaktično gradivo, dobre prakse

Delovni listi, plakati, nalepke Ekoskladovnica:
Zbirka dobrih praks za okoljsko
izobraževanje in ozaveščanje

https://www.ekoskladovnica.si/

Ekošola – gradiva:

https://ekosola.si/gradiva/



Dijaški dom Ivana Cankarja:
10 let sodeluje s Filantropijo ter daruje viške hrane

Hrana ni za tjavendan



OŠ Antona Žnidaršiča:
spoznavanje starih jedi
sodelovanje z lokalno skupnostjo, starimi starši, z zaposlenimi v kuhinji

Hrana ni za tjavendan



OŠ Antona Žnidaršiča
priprava starih in recikliranih jedi
meritve zavržene hrane

Hrana ni za tjavendan



OŠ Ljudevita Pivka, Ptuj (šola s PP)
naravoslovni dnevi: kmetija, trgovski center, 
kuhinja v dijaškem domu

Hrana ni za tjavendan



OŠ Olge Meglič, Ptuj
- priprava šolskega kotička
- predstavitev na lokalni tržnici

Hrana ni za tjavendan



OŠ Olge Meglič, Ptuj
- šolski vrt, sadovnjak
- predstavitev tematike in ugotovitev celi šoli

Hrana ni za tjavendan



OŠ Notranjski odred, Cerknica
- pregled živil v šoli/doma: od kod prihaja hrana, prehranski kilometri, ogljični odtis
- lokalna prireditev s predstavitvijo rezultatov

Hrana ni za tjavendan



SŠ BTF Maribor
- spoznavanje tujih in slovenskih jedi z gosti iz tujine
- postavitev tržnice Lokalno nad globalno (lokalni pridelovalci + dijaki )

Hrana ni za tjavendan



SŠ Zagorje
- lokalni dogodek z delavnicami dijakov 

Hrana ni za tjavendan



Število sodelujočih 
otrok/učencev/dijakov in 
mentorjev od 2014-2020

Hrana ni za tjavendan

Število sodelujočih 
izobraževalnih ustanov od 

2014-2020



Število receptov Reciklirane kuharije 2014-2020

Reciklirana kuharija



E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo

1. oblikovalski izziv: oblikujmo 
krožno, oblikujmo trajnostno

Priročnik z učnimi urami in delovnimi listi

Povezava: web Ekošola/Gradiva:
https://ekosola.si/wp-content/uploads/2021/08/Priro%C4%8Dnik-E-SPACE-2020.pdf



„Ovij zvezke, ne želve “
• Cilj: alternativa plastičnim ovitkom
• Material: recikliran, biorazgradljiv papir,  

brez klora in težkih kovin, FSC certifikat
1. rešitev: na sprednji strani motivi za 

šolske predmete in dodane črte za 
zapis podatkov (ni več potrebna 
uporaba etikete); uporaba 
samolepilnega traku

2. Rešitev: ovitek, kjer za ovijanje ni 
več potrebno lepljenje (strokovna 
pomoč grafične oblikovalke Alenke 
Šubic)

• Sodelovanje z grafično oblikovalko
• Načrt prihodnjih izboljšav, izboljšave za 

druge izdelke

Oblikovalski izziv: REŠITVE & PREDLOGI

OŠ Ob Rinži Kočevje: RE-OVITEK



OŠ Leskovec pri Krškem

Tabureji iz odpadnih materialov

Oblikovalski izziv: REŠITVE & PREDLOGI

Polnilo: plastenke



OŠ Kidričevo

Oblikovalski izziv: REŠITVE & PREDLOGI

Tabureji iz odpadnih materialov

Posodice za zobne ščetke iz plastenk



https://www.youtube.com/watch?v=E6mX
Pem2eCQ

Oblikovalski izziv: REŠITVE & PREDLOGI

Fakulteta za dizajn

Video

Pedagoška fakulteta

Re-couture iz džinsa



… lokalna skupnost …
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Ljubljana, krožni potenciali 2021-2027

Dolgoročna vizija: 
Ljubljana, krožno mesto 2045

Načela krožnega gospodarstva 
vpeta v vsakdan meščank in 
meščanov kot tudi obiskovalcev in 
vseh tistih, ki v mestu delajo, živijo, 
ustvarjajo, investirajo.

MOL kot gonilna sila procesov 



Plastika (plastična 
embalaža) za 

enkratno uporabo

4 prioritetna področja

Električna in 
elektronska oprema

Hrana Tekstil

Ljubljana, krožni potenciali 2021-2027



Javna obravnava
Dokument: 
• Opisuje krožno mesto in vizijo krožnega 

mesta leta 2045
• Kako je krožno gospodarstvo že 

vključeno v druge strateške dokumente 
MOL.

• Povzetek obstoječih krožnih praks MOL 
in javnih zavodov

• Ukrepi na 4 prioritetnih področjih
• Spodbuja sodelovanje in vključevanje  

različnih deležnikov

Javna obravnava: 
do 15. novembra 2021

Povezava: 
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/javna-
obravnava-strateskega-dokumenta-o-
kroznem-gospodarstvu-v-ljubljani/

Ljubljana, krožni potenciali 2021-2027



PSLifestyle
Soustvarjanje orodja za pozitiven in trajnosten življenjski slog z in za
evropske državljane

• Projekt PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bo prebivalcem osmih
držav Evrope omogočil bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z 
zmanjševanjem ogljičnega odtisa. 

• Uvedba inovativnega nabora orodij, aktivna udeležba organizacij in prebivalcev
ter njihovo vključevanje v lokalno pomembne zadeve. 

• Vzpostavitev ogljičnega kalkulatorja: pomoč prebivalcem pri sprejemanju še bolj
trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

MOL / PSLIfeStyle: trajnosten živjenjski slog



Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 
101037342.

MOL / PSLIfeStyle: trajnosten živjenjski slog



Publikacija o krožnem 
gospodarstvu:
krožni prebojniki

Izdajatelj: 
Circular Change - Inštitut za 
krožno gospodarstvo

Prosto dostopna:
https://www.circularchange.com/
circular-insider

CIRCULAR INSIDER



• Cilj publikacije je v času predsedovanja 
Slovenije svetu EU okrepiti 
prepoznavnost Slovenije kot države, ki je 
pomembna evropska akterka 
spodbujanja prehoda v krožno 
gospodarstvo. 

• Spodbujamo »krožni življenjski slog« in 
osvetljujemo priložnosti za različne 
deležnike, da tudi sami postanejo krožni 
prebojniki – kot odločevalci, podjetniki, 
ustvarjalci in aktivni državljani.

• Več kot 130 strani

• Dva vsebinska sklopa: osrednji CIRCULAR 
INSIDER v angleškem jeziku, EU del tudi v 
slovenskem

• Predstavljenih več kot 40 akterjev krožnega 
gospodarstva



Komunalni snovni krog embalaže 
tetrapak in higienskega papirja

KAJ?
Zbiranje odpadne embalaže tetrapak in predelava 
za izdelavo higienskega papirja, ki ga uporabljajo 
ustanove v isti lokalni skupnosti

KDO, KJE?
• Tesno sodelovanje občine in komunalnega 

podjetja ter javnih ustanov

KJE?
• MO Novo mesto + 8 občin (5 let, vse ustanove)

• MO Ljubljana

• Brežice

• MO Kranj, Šenčur, Naklo, Preddvor Jezersko

Več: https://municipal-material-cycle.org/

Krožno gospodarstvo v lokalni skupnosti
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v šoli. 
v lokalni skupnosti. 
doma. 
v trgovini.



HVALA ZA POZORNOST.
VELIKO NAVDIHUJOČIH ZGODB 

www.ekosola.si 
info@ekosola.si / 
lucija.marovt@ekosola.si
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www.circularchange.com
info@circularchange.com / 
lucija@circularchange.com


