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Kje smo?  
• V občini Kozje,  

• znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka. 
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• Šola je samostojna 

     in sodobno opremljena; 

• leta 2014 je bila izvedena  

      energetska obnova šole; 

• obiskuje jo 122 učencev; 

• na šoli izvajamo različne nadstandardne 

     programe in pestre interesne dejavnosti; 

• 20. let smo vključeni v projekt Ekošola kot način življenja  

     in 3. leto v program Šolski ekovrtovi. 
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• Zaživel koncept trajnostnega razvoja in okoljske vzgoje 

     in se udejanjal v praksi  

     skozi dvajsetletno obdobje; 

• ponosni na znanje in ekološko vedenje                                                   

      zdajšnjih in nekdanjih učencev. 

 

Začetki:   

• 20. septembra 1996 pristopili v program celostne okoljske vzgoje        
in izobraževanja;  

• 22. aprila 1997 podpis Ekolistine; 

• Junij 1999 prejem                                                                          

     mednarodne eko zastave,  

     do danes vsako leto potrdili. 
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Korak bliže k odgovornemu ravnanju s hrano 

• vključenost v mednarodni projekt Odgovorno s hrano     

     / We Eat Responsibly! 

 

• vključevanje globalnih tem pri pouku: 

     kaj jemo, koliko jemo, koliko hrane zavržemo,  

     kako je bila naša hrana pridelana,  

     kaj lahko naredimo za naše zdravje in dobro počutje  

     ali cenimo hrano kot vrednoto… 
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Primeri dobrih praks - udejanjanje cilja izboljšati naša ravnanja s hrano: 

• spletni vprašalnik o oceni prehranjevanja za učence in starše; 

• zmanjšali količino sladkorja v hrani - uvedba nesladkanega čaja  

• ozaveščali smo praznovanje rojstnih dni učencev –  

      prinašanje zdravih prigrizkov; 

• spodbujali pitje vode iz pipe; 

• pobrali jabolka v visokodebelnem                                                            

     travniškem sadovnjaku - pri malici  

     pili domač jabolčni sok; 



Primeri dobrih praks - udejanjanje cilja izboljšati naša ravnanja s hrano: 

• na šolski jedilnik smo uvedli zeleni dan (dan brez mesa) –  

      zmanjšali količino porabe mesa in mesnih izdelkov;  

• opozarjali in spremljali smo kulturo hranjenja in bontona pri jedi; 

• pri učnih urah smo obravnavali besedila na temo odgovornejšega  

      odnosa do hrane in našega planeta; 

• jedilnico smo popestrili z izdelki, ki so jih učenci                                             

     ustvarjali v podaljšanem bivanju; 

• umestili vrtnine s šolskega vrta k šolski malici; 
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Primeri dobrih praks - udejanjanje cilja izboljšati naša ravnanja s hrano: 

• podrobneje smo ločevali biološke odpadke; 

• vsako leto izvedli tradicionalni slovenski zajtrk;  

• na kmetiji Sinkovič spoznavali, kako pomembno  

      je uživanje domače hrane lokalnih pridelovalcev in dodobra spoznali  

      pridelavo ter predelavo mlečnih izdelkov; 

• interaktivno in praktično razmišljali o problematiki odpadne in  

      zavržene hrane na delavnici globalnega učenja na temo           

      Odpadna in zavržena hrana v okviru projekta  

      “EAThink – misli globalno, jej lokalno”.  
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Šolski vrt kot sodoben učni pripomoček 

• drug drugega bogatimo s prenosom izkušenj iz starejših na mlade,  

      ekološkim ravnanjem, z vzgledom in delom na šolskem ekovrtu; 
 

• “Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.”  
 

• kritično razumevanje in delovanje                      

      otrok in učiteljev  

      glede globalnih razvojnih izzivov – 

      prehranske varnosti in lokalne samooskrbe. 
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Predstavitev dejavnosti ekošole na sejmih in prireditvah 

• primer dobre prakse - predstavitev našega dela na                            

     številnih sejmih in prireditvah; 
 

• sejem Praznik kozjanskega jabolka v Podsredi 
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Predstavitev dejavnosti ekošole na sejmih in prireditvah 

 

• Ponosni na prejem kolektivne blagovne znamke  

      Sožitje – Kozjanski park. 
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Predstavitev dejavnosti ekošole na sejmih in prireditvah 
 

• vsakoletno sodelovanje na sejmu Altermed v Celju 
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Predstavitev dejavnosti ekošole na sejmih in prireditvah 
 

• Sodelovanje na prireditvah v kraju Festival ekološke hrane v  

     Podsredi, prireditev Koza, zmaj in še kaj, Binkoštovanje… 



Z ekodnem združimo pester nabor ekodejavnosti v celostno zgodbo 
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Zakaj ekošola? 
 

• vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju s 

poudarkom na odgovornem ravnanju s hrano;  

• ne pozabljamo na osnovna ekološka ravnanja kot so ločevanje 

odpadkov, varčevanje z vodo in energijo, zbiranje starega papirja, 

izrabljenih kartuš in tonerjev, plastičnih zamaškov; 

• izvajanje zbiralnih in ozaveščevalnih akcij; 

• posebno skrb namenjamo čistemu okolju ter krepitvi vrednot kot sta 

spoštovanje in odgovoren odnos do ljudi in okolja. 
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 V dvajsetletnem delovanju ekošole smo si pridobili veliko izkušenj in 

znanja ter preizkušenih primerov dobrih praks.  

 Posebej smo ponosni na znanje in ekološko vedenje naših zdajšnjih 

in bivših učencev, ki so bili vključeni v program ekošole.  

 Odgovorno ravnanje do narave in okolja učenci prenesejo tudi v 

domače okolje ter tako skupaj izboljšujemo osnovno poslanstvo 

ekošole.  

 Tako kot ekošola pridobivamo nove izkušnje, sodelovanje na 

prereditvah pa pripomore k večji prepoznavnosti šole v širšem okolju. 

 Prejeto posebno priznanje za 20. let vključenosti v program Ekošola 

kot način življenja sprejemamo kot nagrado in izziv, ki nas obvezuje in 

spodbuja pri delu tudi v prihodnje. 

 Hvala za vašo pozornost.  
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