
PREJELI CERTIFIKAT ZELENA ZASTAVA MEDNARODNEGA PROJEKTA EKOŠOLA 
 

Za lansko šolsko leto 2020/21 je naša šola prejela CERTIFIKAT ZELENA ZASTAVA mednarodnega programa 

EKOŠOLA. Prejeli smo ga za uspešno izobraževanje na področju trajnostnega razvoja in stalno izboljševanje 

okoljskega delovanja ustanove in širše skupnosti. Koordinatorici projekta sta Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan.  

V projekt Ekošola kot način življenja smo lani bili vključeni že dvanajsto leto, saj želimo na področju okoljskega 

ozaveščanja med dijaki in zaposlenimi narediti čim več. Na začetku šolskega leta smo izdelali ekoakcijski načrt, 

v katerem smo predvideli naše sodelovanje v različnih projektih, aktivnostih in zbiralnih akcijah. 

Sodelovali smo: 

− v EKOKVIZU za SŠ, kjer je Anita Očko iz 3. b prejela zlato priznanje, Nejc Perdih iz 3. b in Aljaž Zver iz 2. b 

srebrno priznanje, Tim Meklav, Aljaž Mlakar in Klemen Kajtna, vsi iz 2. c, pa bronasto priznanje (mentorici 

Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 

− v mednarodnem projektu Erasmus+, CHANGE YOUR ROLE – Spremeni svojo vlogo (mentorici Janja Čuvan 

in Alenka Lah Kalan); 

− v dvoletnem projektu EKOŠOLA MERI ODTIS CO2, kjer je podnebna maskota Anite Očko iz 3. b postala 

zmagovalna, mentorica Janja Čuvan je postala podnebna ambasadorka projekta »Ekošola meri odtis 

CO2«, naši dijaki programa okoljevarstveni tehnik od 1. do 4. letnika pa podnebni šampioni; 

− v projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, v okviru katerega so dijaki prebirali knjige s posvetno in članke 

z ekološko vsebino (mentorice Nina Markovič Korent, Duša Polak, Janja Čuvan); 

− v projektu LEAF – Znanje o gozdovih, kjer so dijaki spoznavali gozd z ekološkega, ekonomskega, 

socialnega in kulturnega vidika (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan);  

− na likovnem natečaju na temo gozd, kjer so bili uspešni dijaki 1. b, Staša Jazbinšek, Lorellai Banovšek in 

Kristijan Lipec (mentorica Janja Čuvan); 

− v projektu MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE, kjer sta sodelovala Anita Očko in Nejc Perdih iz 3. b 

(mentorica Janja Čuvan); 

− v projektu MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE, kjer sta sodelovala Danaja Verbovšek in Aljaž Zver iz 2. b 

(mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− na likovnem natečaju projekta NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET, kjer se je izkazala naša dijakinja Urška 

Golež iz 2. b, saj se je s svojim videoposnetkom na temo Ne zavrzi oblek, ohrani planet uvrstila med 

zmagovalce istoimenskega projekta (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− na likovnem natečaju za kreativne izdelke, kjer so sodelovali Tamara Kosem, Nika Šoštar, Zoja Vasić 

Kranjc in Luka Skok, vsi iz 2. b (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN, kjer Tjaša Jager in Anja Kunej iz 4. b osvojili 2. mesto za najboljši 

ozaveščevalski projekt na temo zavržene hrane (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 

− v aktivnostih, ki so povezane s spoznavanjem in raziskovanjem vodnih virov, izobraževanjem dijakov o 

postopkih čiščenja vode in izvedbi analize pitne vode; 

− v aktivnostih za zdravje in dobro počutje, npr. izvedbah učilnic v naravi, terenskih vaj; 

− v zbiralnih akcijah plastičnih zamaškov, odpadnih tonerjev, kartuš. 

 



 
Tanja in Lorellai iz 1. b pri zbiranju plastičnih zamaškov 

 

 

Dijaki 3. b so opravljali terenske vaje ob reki Savinji, kjer so spoznavali vodni ekosistem in se naučili opravljati 

različne analize vode. Dijaki 4. b pa so v okviru praktičnih vaj v raznih podjetjih spoznavali področja varstva 

okolja. 

   

  

  



 

Terenske vaje dijakov 3. b ob reki Savinji … 

 

        

  

   

… in v okoljevarstvenem laboratoriju pri analiziranju vode in prsti. 

 



Z objavljenimi prispevki na naši spletni strani smo obveščali dijake, zaposlene in obiskovalce o naših 

dejavnostih. Ob koncu pouka smo oddali poročila o uspešno zaključenih projektih, zbiralnih akcijah in 

dejavnostih, izpolnili vprašalnik o razvoju programa Ekošola v naši ustanovi in tako ponovno izpolnili pogoje 

za ohranitev zelene zastave. 

Koordinatorici programa Ekošola: Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan 


