
Mateja Trampuš, oktober 2010

Vrsta šole: Osnovna šola 

Kraj: Zadobrova, Ljubljana Polje

Starost učencev vključenih v projekt: 6-14 let

Število učencev vključenih v projekt: 417

Število učiteljev, drugih delavcev šole vključenih v 
projekt:  54

Ostali sodelujoči v projektu: starši, krajani, 

zunanji sodelavci, društva



SEDEM KORAKOV DO EKO ŠOLE

1. Ustanovitev EKO programskega sveta šole.

2. Pregled okolja in proučevanje vplivov šolskega

okolja na delovanje kraja v katerem deluje.

3. Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter spremljanje le-teh.

4. Ovrednotenje oz. evalvacija predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu

šolskega leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev.

5. Priprava izvedbe tematskih sklopov za delo  v šoli in izven nje.

6. Informiranje in obveščanje.

7. Podpis EKO listine.

Slavnostni podpis EKO LISTINE, 
25.4.2003.



2001/2002 

ODPADKI

2002/2003

ODPADKI

2003/2004

PROMET

2004/2005

ENERGIJA2005/2006

BIOTSKA 
RAZNOVRSTNOST

2006/2007

VODA

2007/2008

ZRAK

2008/2009

KAM Z ODPADKI?

2009/2010

VODA

RAVNANJE Z ODPADKI

ZDRAVO ŽIVLJENJE

ZGODNJE NARAVOSLOVJE

CILJI PROJEKTA:

•vzgoja za okoljsko odgovornost;

•obogatiti čustvene vezi otroka do narave;

•razvijanje pozitivnih medsebojnih 
odnosov in pomoč pri odpravi revščine;

•vzgoja za zdrav način življenja v zdravem 
okolju ;

•učinkovita raba naravnih virov;

•obveščati in osveščati prebivalce v okolici 
šole;



•se povezovati s turističnim društvom, gasilci, 

taborniki,  z ekošolami doma, v okviru EU in širše.

EKOHIMNA 
 

Ker eko šola smo postali, 
smo vse smeti pobrali. 
Vse smo v koš znosili, 

celo šolo uredili. 
 

Pojdimo na igrišče, 
ki zdaj ni več smetišče. 

Pobrali smo smeti, 
po rožah nam diši. 

 
Zdaj, ko ni nikjer smeti, 

se zabavamo vsi. 
Sonce sije nam toplo, 

na igrišču je lepo. 
 

Pojdimo na igrišče, … 
 

Šola od čistoče sije, 
še dež je lepše ne umije. 
Čeprav je čisto mala 
EKO šola je postala. 

 
Pojdimo na igrišče, … 

Marika Prošek, 5.b 



Eko znak naše 
šole.

Učenci urejajo 

okolico šole.



V pouk in 
dneve 

dejavnosti 
vključujemo 

ekološke 
vsebine.

Obisk eko kmetije.



Varčujemo v šoli

in doma.



Sortiranje odpadkov

znotraj šole.

Izdelki iz odpadnega materiala.



Izdelovanje eko papirja.

VODA.



Projekt Toyota

Obisk Toyota centra

v Ljubljani.



Starši sodelujejo pri uresničevanju ciljev naše eko 
šole.

EKO DAN.



Učenci 3. razreda iz Litve.

Učenci 2. razreda

iz Francije.

Naša stojnica na EKO bazarju.



Predstavitev Toyota projekta na 

OTROŠKEM BAZARJU – EKO VAS, 

september 2010.

300 kg hrane

in higienskih 

pripomočkov

Dobrodelni koncert v projektu Revščina.



Podelitev zastave in certifikata 

regionalnim zmagovalcem v Estoniji

Predstavitev projekta 

Toyota 

v reviji Moja Toyota.



Eko didaktične igre.

ENO projekt

21.9.2010.




