
PREJELI CERTIFIKAT ZELENA ZASTAVA MEDNARODNEGA PROJEKTA EKOŠOLA 
 

Za letošnje šolsko leto 2021/22 je naša šola v začetku julija 2022 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.  

 

 

Tudi za letošnje šolsko leto 2021/22 smo prejeli CERTIFIKAT ZELENA ZASTAVA mednarodnega projekta Ekošola 

 

V projekt Ekošola kot način življenja smo bili letos vključeni že trinajsto leto, saj smo želili 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: 

 pri dogodku Barve ŠCC – Šolski center Celje se predstavi v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki ga je 

organiziral Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje; dijakinje iz 4. b: Klara Ivanovič, 

Tjaša Kvas, Nika Vintar in Špela Zupanc iz 4. b so izvajali delavnico Ravnanje z odpadki, kjer so dijaki in 

drugi mimoidoči spoznavali, kako odpadke ločujemo, katere odpadke lahko recikliramo, kakšna je pot 

odpadkov po ločenem zbiranju na RCERO Celje in kakšne so okoljske prednosti Toplarne Celje (mentorica 

Janja Čuvan); 



 

Predstavitev ravnanja z odpadki na tednu vseživljenjskega učenja pri dogodku 

Barve ŠCC – Šolski center Celje se predstavi 

 

 v mednarodnem projektu Mladi poročevalci za okolje (YRE – Young Reporters for the Environment), v 

okviru katerega smo se udeležili Svetovnega okoljskega kongresa, World Environmental Education 

Congress (WEEC) oz. Youth Environmental Education Congress (YEEC), ki sta potekala v Pragi od 12. do 

18. 3. 2022; okoljski ambasadorji z naše šole so bili Anita Očko in Melani Jagodič iz 4. b ter Mark Filip 

Mlakar in Luka Skok iz 3. b (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 

 

Udeleženci Svetovnega okoljskega kongresa za mlade, YEEC 2022, v Pragi 

 v EKOKVIZU za SŠ, kjer sta Anita Očko iz 4. b (SSI program) in Gašper Matija Obojnik iz 1. c (SPI program) 

prejela zlato priznanje (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 

 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);  

  

 

   

Z gozdarjem Boštjanom Hrenom po Celjskem mestnem gozdu 

 v projektu MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (mentorica Alenka Lah Kalan); 

 v projektu MLADI V SVETU ENERGIJE (mentorica Alenka Lah Kalan); 



 v projektu PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST, v okviru katerega smo si ogledali tudi spletni 

seminar V vrtincu sprememb, kjer je med drugim predavala naša klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj in 

govorila o posledicah segrevanja ozračja (mentorica Janja Čuvan); 

 v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN, kjer so dijaki 2. b in 3. b sodelovali na nagradnem natečaju 

Reciklirana kuharija; pripravili so knjižico receptov iz odpadle ali zavržene hrane (mentorica Alenka Lah 

Kalan); 

 
Knjižica preprostih receptov dijakov 2. b in 3. b 

 v projektu ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE in na nagradnem natečaju projekta NE ZAVRZI OBLEK, 

OHRANI PLANET, kjer je dijakinja Tjaša Kvas iz 4. b iz odpadnega tekstila izdelala nove izdelke; naredila 

je copate, jakno, torbico in majico (mentorica Alenka Lah Kalan); 

 
Tjaša je iz odpadnega tekstila izdelala jakno, torbico, majico in copate 



 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; 

 

Za dijake 1. a, 1. b in 1. e smo organizirali eksperimentalne urice kemije z gospo Melito Tramšek z Odseka za 

anorgansko kemijo in tehnologijo z Inštituta Jožef Stefan v okviru projekta Noč ima svojo moč. Z dijaki 2. b, 

3. b in 4. b smo odšli na ogled Mednarodnega centra za samooskrbo v Dole pri Modražah.  

 

  

 

  

Mednarodni center za samooskrbo v Dolah pri Modražah, ki je edini te vrste v Evropi in je namenjen 

pridobivanju izkustvenega znanja na področju samooskrbe, ekološkega kmetijstva, večnamenski rabi vodnih 

virov 



Z dijaki 2. b smo si ogledali tudi Poklicno gasilsko enoto Celje, kjer smo spoznali delo gasilcev, njihovo opremo, 

specialna vozila ... Poizkusili smo se tudi v gašenju z različnimi gasilnimi sredstvi. 

 

Z dijaki 2. b na ogledu PGE Celje 

 

 

 

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

različne analize vode. Vodo pa so analizirali tudi v okoljevarstvenem laboratoriju. 

 

      



   

 

Terenske vaje dijakov 3. b ob reki Savinji … 

 

 

 



 

 

… in v okoljevarstvenem laboratoriju pri analiziranju vode in prsti. 

 

Organizirali smo različne učilnice v naravi. Tako smo z dijaki 3. b obiskali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije v Žalcu, kjer nas je predvsem zanimalo, kako poteka vzorčenje tal in izdelava pedološkega profila ter 

analiza tal na terenu in v kemijskem laboratoriju. Za konec so si ogledali še njihovo mini pivovarno. 

 

  

Na IHP Slovenije v Žalcu smo z okoljevarstveniki 3. b preučevali pedološki profil tal. 

 

Dijaki 4. b pa so v okviru praktičnih vaj v raznih podjetjih spoznavali področja varstva okolja. 

 

    

 



 

Obiskali smo podjetje KOVA in merili hrup ob bližnji cesti. 

 

    

 

Na Centralni čistilni napravi Šentjur (JKP Šentjur) smo spoznavali delo operaterja. 



 

V Toplarni Celje smo spoznavali okoljevarstvene tehnologije za čiščenje zraka. 

 

 

Ogledali smo si tudi Regionalni center za ravnanje z odpadki v Celju. 

 

V šoli smo uredili ekovitrine, kjer dijake, zaposlene in obiskovalce obveščamo o naših aktivnostih. Prav tako 

prispevke objavljamo na naši spletni strani. 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 


