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Osnovni podatki- Kočevje in 
Kočevsko

• Kočevje leži na zahodu Dolenjske pokrajine, na jugu 
Slovenije

• 9600 prebivalcev (vir: spletna stran občine Kočevje)
• Obkroženi smo z gozdovi, v katerih se sprehajajo redke, 

ogrožene živali, neokrnjeno naravo in čistimi rekami.
• Ko se vozimo skozi našo pokrajino, odkrijemo še 

nedotaknjene predele, kot so kraške jame, slapovi, reke 
in rečice. 

• Zgodovina našega mesta je zelo zanimiva (omenjajo nas 
v zgodovini Celjskih grofov, veliko izvemo, če prebiramo 
zgodovino Kočevskih Nemcev, v našem kraju so odločali 
o samostojni Sloveniji že davnega leta 1943, so pa tudi 
pretekli dogodki, na katere nismo ravno ponosni), a kljub 
vsemu…

KOČEVJE JE NAŠ DOM

Vir: Kočevje: Dostopno na spl. nasl. www.obcinakocevje.si ; citirano 
29.9.2010 ob 10.45



Osnovni podatki- Gimnazija 
Kočevje

• Gimnazija Kočevje je svoja vrata odprla 
davnega leta 1872 

ZGODOVINA
• Pouk je v stari stavbi potekal vse do leta 

1980
• Maja 2002 je stara stavba gimnazije v 

popolnoma prenovljeni obliki ponovno 
sprejela svoje dijakinje/dijake

Vir:Gimnazija Kočevje. 
Dostopno na spl. naslovu Gimnazije Kočevje ; citirano 29.9.2010; 11.00

2. slika: Gimnazija Kočevje danes. 
Dostopno na spl. naslovu: www.begrad.si.; citirano   29.9.2010; 11.10



Gimnazija Kočevje v šolskem 
letu 2010-11

• Ravnateljica Gimnazije Kočevje:
Mag. Meta Kamšek
• Šolo obiskuje 400 dijakov, imamo 15 

oddelkov
• 2 programa: GIMNAZIJA IN EKONOMSKI 

TEHNIK
• 41 učiteljev

ZAČETKI EKO DEJAVNOSTI 

Začetek vključevanja eko vsebin v pouk je 
bil že leta 2003.

Pobudnica za vključitev eko vsebin: prof. 
fizike, Milena Čahuk

M. Čahuk je bila prva koordinatorica EKO 
šole na Gimnaziji Kočevje.

Prvi Ekoprogramski svet Gimnazije Kočevje 
je štel 10 članov.



Podpisniki EKO listine 
smo že od 21. 4. 2006 
in tudi ponosni  lastniki 
ekozastave brez 
prekinitve.

V ekoprogramskem svetu 
je v letošnjem šolskem 
letu 12 učiteljev, ki ju 
usmerjava 2 
koordinatorja. 

Cilji, ki jih uresničujemo

• Vzgajamo odgovorne dijake, ki se bodo 
znali spopasti z izzivi današnjega življenja.

• Spodbujamo dijake in sodelavce, da živijo 
zdravo.

• Naši dijaki se zavedajo, da je potrebno 
reciklirati odpadke.

• Vsi se zavedamo, da je potrebno ugašati 
luči tam, kjer jih ne potrebujemo.

• Dijaki so promotorji eko dejavnosti v šoli, 
doma, v širšem okolju.



Promocija dejavnosti 
v šoli in širše

• Na šoli imamo eko predstavnike, ki s 
svojimi dejanji spodbujajo druge, da živijo 
zdravo

• Dežurni dijak spremlja dogajanje na šoli in 
opozarja na

- ugašanje luči
- varčno porabo vode
- pravilno recikliranje odpadkov
- Pomembno je tudi delo “Agentov 

nizkoogljične družbe”















Promocija dejavnosti doma

• Merjenje porabe energije
• Ločevanje odpadkov (večina 

gospodinjstev naših dijakov ima doma že 
koše za ločevanje)

• Zbiranje odsluženih kartuš, tonerjev, 
trakov, mobilnih aparatov

• Zbiranje starega papirja

SODELOVANJE na lokalnem 
nivoju

• Gimnazija Kočevje sodeluje z drugimi 
lokalnimi ustanovami in podjetji:

- Občino Kočevje
- Zavodom za gozdove Kočevje
- Komunalo Kočevje
- Dinosom Kočevje
- Drugimi VIZ ustanovami na Kočevskem



SODELOVANJE na širšem 
nivoju

• Že od leta 2004 sodelujemo v projektu Eko 
šola kot način življenja

• Od leta 2008 sodelujemo v projektu Flick 
the switch

• Sodelujemo s Slovenskim e-forumom
• Sodelujemo v IUSES projektih
• Sodelujemo v projektih društva Ekologi 

brez meja
• Sodelujemo s podjetjema Bitea in ZEOS
• Sodelujemo z oddajo Šport in špas

Projekt FLICK THE SWITCH-
vodja projekta Dijana G. Vidic

• Z dijakinjami 1. letnika smo oblikovali nove 
nalepke za stikala

• Z dijakinjama 2. letnika, ki sta bili na praksi 
v šolski knjižnici, smo oblikovali plakat na 
temo ugašanja luči.

• Dijaki so izpolnjevali anketo na temo 
ugašanja luči.

• Imeli smo tudi Flick the switch dan
http://www.youtube.com/watch?v=oHUQgtst1ig





Videospot Flick the switch

• Pojeta Urška Baković in Nika Stefanišin
• Tekst pesmi: Dijana Grgurić Vidic
• Glasba: Tanja Zgonc
• Snemalec Anže Veleberi 
• Računalniška obdelava: Mitja Bončina

Načrti ekoprogramskega sveta 
Gimnazije Kočevje v prihodnosti
• Vključitev eko vsebin v pouk, bolj 

poudarjeno oglaševanje eko vsebin
• Vključitev eko vsebin v kurikulum
• Nadaljevati z že utečenimi projekti
• Stvari, ki se vsako leto ponavljajo, 

postajajo dolgočasne (dijaki v tem ne vidijo 
smisla)

• Potrebno je nadgraditi eko dejavnosti 
• Trženje rezultatov raziskav, ki so del 

ekošole



Hvala za pozornost!


