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Hrvaški pristop



Združenje Lijepa naša 
in program Ekošola na Hrvaškem

� Združenje Lijepa naša je član FEE od leta 1998

� Prvih 20 šol si je pridobilo status mednarodne ekošole 
leta 2000, kot 1. generacija v programu Ekošola na 
Hrvaškem

� V letu 2011 je promovirana že 11. generacija – 22 šol

� Na Hrvaškem je trenutno 264 šol s statusom Ekošole: 
186 osnovnih, 42 srednjih, 28 vrtcev, 6 šol za otroke  s 
posebnimi potrebami in 2 dijaška domova

� V pripravi promocija 12. generacije po programu Ekošola 
na Hrvaškem



Regionalni koordinatorji

� Vsako leto 2 obiska na posamezni šoli:
o en obisk nacionalnega koordinatorja
o en obisk regijskega koordinatorja

� 22 regionalnih koordinatorjev
� vsak koordinator obišče 12 šol



Letna slovesnost ekošol

� slovesnost ob promociji 11. generacije in ponovne potrditve 
statusa za 1., 3., 5., 7. i 9. generacijo ekošol  so organizirali na 
zagrebškem velesejmu

� 800 udeležencev (ravnatelji, šolski in regionalni koordinatorji, 
predstavniki lokalnih skupnosti in sponzorji)



Sistem nadgradnje

Koraki:
• pridobitev statusa Ekošole 
• 1. in 2. potrditev – zelena zastava
• 3. potrditev – bronasti status programa Ekošole
• 4. potrditev – srebrni status Ekošole
• 5. potrditev – zlati status Eko-šole

1. generacija Ekošole, ki je že petič potrdila status, je pridobila zlati 
status, 2. in 3. generacija srebrni status, 4. in 5. generacija 
bronasti status, od 6. do 11. generacije pa status Ekošole



Sistem nadgradnje



Letni seminar za koordinatorje programa 
Ekošola

� več kot 50 udeležencev vsako leto
� vsak udeleženec pridobi potrdilo o uspešnem 

zaključku tečaja (seminarja)



Dvoletna sre čanja ekošol

� Srečanja organizirajo na dve leti na dveh nivojih:
1. osnovne šole in vrtci ter 
2. srednje šole in dijaški domovi

� 10 do 20 ekošol sodeluje na vsakem srečanju
� učenci - predstavitve
� mentorji (koordinatorji) -

okrogle mize (razprava)



Mednarodne ekošole na Hrvaškem - Glasnik

� Priročnik za uporabnike
� Vir novih idej
� Bogat z različnimi okoljskimi vsebinami
� Predstavljene so vse ekošole, ki imajo status 

ekošole (nove ali obstoječe, ki ga potrjujejo)



Letak

� namenjen novim generacijam ekošol

� osnovne informacije o šolah, ki potrjujejo 
status ekošole



Priro čnik

� priročniki za šole
� 5 tem: voda, energija, odpadki, prevoz in zdravo 

življenje
� vsebujejo osnovne informacije o omenjenih temah
� navodila, v katero smer naj delujejo,  ter nove ideje



Zaprti nate čaji za ekošole na državnem 
nivoju 

• zaprti natečaji za ekošole
• razpisujejo se v sodelovanju z različnimi sponzorji
• različne teme za vsak posamezni natečaj
• denarne nagrade za 10-15 prvouvrščenih ekošol na 

vsakem natečaju



Trajnostna poraba energije – nate čaj, organiziran v 
sodelovanju z družbo Ariel Hrvaška

primer



Zaprti nate čaji za ekošole na državnem 
nivoju 

Cilji:
� imeti dva do tri natečaja vsako leto, ki pokrivajo 

različne teme in različne sponzorje
� prizadevati se za mednarodne natečaje
� podpora in sodelovanje sosednjih držav, ki so 
članice FEE, kot je Slovenija 



Udruga Lijepa naUdruga Lijepa naššaa
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