
EKO LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLE za šolsko leto 2009/2010 

TEMATSKI SKLOPI: 
 
A – RAVNANJE Z ODPADKI (Kaj se dogaja z zbranimi odpadki?)  
 
B  - VODA (Voda kot življenjska vrednota) 
 
B – ZGODNJE NARAVOSLOVJE (Vse v skupnem krogu – človek-čebela-sad-med) 

DEJAVNOSTI CILJI VSEBINE CILJNE SKUPINE ČAS 
PREDVIDENI 
REZULTATI 
DELA 

REALIZACIJA 

  (operativni) 
 (do pet stavkov -
kratek zapis) 

 (kdo vodi sklop, 
izvajalci, komu je 
namenjena, …) 

 (kdaj bo 
izvedeno) 

 
(ali smo 
naredili ali ne 
in zakaj ne) 

 
UVODNI 
SESTANEK 
 

- seznanitev s 
projektom 

- ozaveščanje 
vseh 
zaposlenih 

 
Predstavitev 
programa 
Ekošola kot način 
ţivljenja + LDN 
za leto 2009/10 
 

 
VESNA MORE 
 
 
vsi zaposleni 

15.9.2009 ob 
15.00 

Zaposlene 
spodbuditi k 
sodelovanju v 
projektu 
 
 

 

AKCIJA 
ZBIRANJA 
ODPADNEGA 
PAPIRJA 

- zbrati 
odpadni 
papir 

Šolska akcija 
zbiranja 
odpadnega 
papirja, 
plakati, 
obvestila 

VESNA MORE 
vsi 
učenci+starši+učitelji 

21.9. – 29.9. 
2009 

Krepiti in 
razširjati 
zavest o 
ločenem 
zbiranju 
odpadkov, 
zbrati čim več 
odpadnega 

 



papirja 

IZDELAVA 
PAPIRJA 
(DELOVNI DAN) 

- spoznati 
kako nastane 
papir 

Iz odpadnega 
papirja narediti 
nov, recikliran 
papir. 

učenci PP niţja 
stopnja + učitelji 

november 
2009 

Ročno izdelan 
papir 

 

OBISK ANŢETA, 
ZA KATEREGA 
SMO ZBIRALI 
PLASTIČNE 
ZAMAŠKE 

- spoznati 
fanta za 
katerega 
smo zbirali 
plastične 
zamaške 

- osmisliti 
zbiranje 
odpadnih 
materialov 
(plastičnih 
zamaškov) 
 

Fant Anţe, ki je v 
prometni nesreči 
izgubil nogo za 
svojo protezo 
izbira plastične 
zamaške. Ob 
zaključku akcije 
nas je obiskal, se 
zahvalil, …. 

KARLA BERNIK 
ANŢE PRATNEMER 

4.11. 2009 

Učenci zberejo 
čim več 
plastičnih 
zamaškov 

 

ČLANEK O naši 
EKOŠOLI v glasilu 
društva Soţitje 

- seznaniti 
širšo javnost 
o poteku 
projekta na 
naši šoli 

Članice oţjega 
ekoprogramskega 
sveta sta napisali 
članek o projektu 

URŠA BASTARDA, 
TONKA 
KLEMENČIČ 

november 
2009 

Osveščanje 
širše okolice z 
eko-
delovanjem 
šole 

 

SEZNANITEV 
ŢUPANOV občin 
ustanoviteljic z 
našim LDN -jem 

- seznaniti 
ţupane občin 
iz katerih 
prihajajo naši 
učenci z 
dejavnostmi 
šole 

Ţupanom občin 
ustanoviteljic šole 
se pošlje LDN. 

ţupani občin 
ustanoviteljic šole 

 
3.12. 2009 

Osveščanje 
širše okolice, 
lokalne oblasti 
z eko-
delovanjem 
šole 

 

SEZNANITEV 
DONATORJEV 

- seznaniti 
donatorje 

Donatorjem 
kartuš se pošlje 

donatorji kartuš 
 
8.12. 2009 

Osveščanje 
donatorjev 

 
 



KARTUŠ 
z našim LDN-jem 

kartuš z 
dejavnostmi 
šole 

LDN. kartuš z eko-
delovanjem 
šole, pridobit 
jih za 
morebitno 
prostovoljno 
vključevanje v 
eko- dejavnosti 
šole 

 
 
 
 
 
 

KAJ SE DOGAJA 
S PLASTIČNIMI 
ZAMAŠKI? 
(recikliranje 
plastike) 

- spoznati kaj 
se dogaja z 
odpadno 
plastiko 

Prikazati  kako se 
reciklira plastiko, 
kako se naredi, 
dobi nove izdelke 

URŠA BASTARDA 
TONKA 
KLEMENČIČ 
 
vsi učenci + učitelji 

november, 
december 
2009 

Učenci 
spoznajo pot 
reciklaţe teh 
zamaškov do 
ponovne 
uporabe 

 

NATEČAJ 
VOŠČILNIC - PEC 

- izdelava 
likovnih 
izdelkov v 
različnih 
tehnikah na 
predvideno 
temo (pod 
vodstvom 
mentorice) 

Priprava likovnih 
izdelkov na temo 
»Prednovoletni 
čas« 

VIDA KEJŢAR 
 
 
vsi učenci 

november 
2009 - marec 
2010 

Izbrane likovne 
izdelke se 
pošlje v 
mesecu marcu 
na PEC 

 

EKO BRALNA 
ZNAČKA 

- branje knjig z 
ekološko 
vsebino 

- izvajanje 
aktivnosti z 
ekološko 
vsebino 

- ustvarjanje 

Branje knjig z 
ekološko tematiko 
in različne 
aktivnosti po 
branju (plakati, 
učni listi, izdelki, 
dramatizacija,…. 

URŠA BASTARDA 
učenci NIS 1. in 2. 
triletje 
PP vsi + učitelji + 
starši 

november 
2009 – april 
2010 

Različni izdelki 
na ekološko 
tematiko 
(predstavitev 
na razstavi) 

 



konkretnih 
izdelkov 

IZDELAVA 
NOVOLETNIH 
OKRASKOV IZ 
ODPADNEGA 
MATERIALA  
(DELOVNI DAN) 

- spoznati 
kako lahko 
odpadni 
material 
porabimo za 
novoletne 
okraske 

Izdelava 
novoletnih 
okraskov, 
voščilnic iz 
odpadnega 
materiala 

učenci NIS 1. in 2. 
triletja + učitelji 

4.12. 2009 

Različni 
novoletni 
izdelki iz 
odpadnega 
materiala 

 

OKRASITEV 
NOVOLETNE 
JELKE NA 
UPRAVNI ENOTI 
OBČINE ŠKOFJA 
LOKA (z okraski iz 
odpadnega 
materiala) 

- spoznati 
kako lahko 
odpadni 
material 
porabimo za 
novoletne 
okraske 

Izdelava 
novoletnih 
okraskov iz 
odpadnega 
materiala in 
okrasitev 
novoletne jelke 
na upravni enoti. 

učenci PP niţja 
stopnja + učitelji 

3.12. 2009 

Različni 
novoletni 
izdelki iz 
odpadnega 
materiala 

 

VMESNA / 
DELNA 
EVALVACIJA 
POTEKA 
PROJEKTA 

- pregledati 
zastavljene  
cilj in 
dejavnosti in 
evalvacija le-
teh 

Po LDN-ju eko 
projekta pregled 
do sedaj 
načrtovanih in 
izvedenih ciljev in 
dejavnosti 

Oţji ekoprogramski 
svet šole 

januar 2010 

Delna 
evalvacija 
LDN-ja eko 
šole 

 
 
 
 

RAVNANJE Z 
ODPADKI 
Kaj se dogaja z 
zbranimi odpadki - 
PAPIR? 

- spoznati kaj 
se dogaja z 
različnimi 
odpadki po 
tem, ko 
zapustijo 
ekootok 

Ogled zbirnega in 
sortirnega centra 
Loške komunale. 

vsi učenci + učitelji + 
starši 
LOŠKA KOMUNALA 

marec 2010 

Znanje o tem 
kaj se zgodi s 
posameznim 
odpadkom. 
NAJBOLJŠI 
ODPADEK JE 
TISTI, KI 
SPLOH NE 
NASTANE! 

 



VODA KOT 
ŢIVLJENJSKA 
VREDNOTA 

- spoznati 
lastnosti 
vode in njen 
pomen za 
ţivljenje 

Pitje vode. Brez 
vode ni ţivljenja. 
Poskusi z vodo. 

BOJANA TIŠLER 
NIS 6.r + PP višja 
stopnja 

marec 2010 
Predstavitev 
plakatov 

 
 
 

 
OBISK EKO 
KMETIJE 
(NARAVOSLOVNI 
DAN) 
 

- spoznavanje 
delovanja 
ekološke 
kmetije 

- spoznavanje 
ekološke 
pridelave in 
predelave 
hrane 

Ogled ekološke 
kmetije 

 
učenci NIS 3.triletje 
+ 
učitelji 

 
marec, april 
2010 
 

Učenci 
spoznajo nove 
načine 
pridelave 
hrane 

 

ČEBELE 
(NARAVOSLOVNI 
DAN) 

- spoznati 
značilnosti 
čebel in 
njihove 
ţivljenjske 
pogoje 

Obisk čebelarja in 
spoznavanje 
čebel. 

TONKA 
KLEMENČIČ 
učenci NIS 1.+2. 
triletje + učitelji 

21.4. 2010 
Različni izdelki 
v povezavi s 
čebelami. 

 

EKO DAN 

- izdelava 
športnih 
rekvizitov iz 
odpadnih 
materialov 

- podpis eko 
listine 

- predstavite 
projekta 

V delavnicah 
nastanejo različni 
pripomočki za 
športne igre, ki jih 
izvajajo učenci 
skupaj s svojimi 
starši. 
Slavnosten 
podpis 
EKOLISTINE. 

vsi učenci + vsi 
zaposleni+ starši + 
predstavniki lokalnih 
oblasti+ 
občani+mediji 

22.4.2010 
v 
popoldanskem 
času 

Podpis 
ekolistine 

 

EVALVACIJA 
PROJEKTA IN 

- pregledati 
zastavljene  

Po LDN-ju eko 
projekta pregled 

Oţji ekoprogramski 
svet šole 

maj 2010 
 

Evalvacija 
LDN-ja eko 

 



PRIKAZ ZBRANIH 
VRST IN KOLIČIN 
ODPADKOV 

cilj in 
dejavnosti 
letošnjega 
LDN-ja eko 
šole in 
evalvacija le-
teh 

načrtovanih in 
izvedenih ciljev in 
dejavnosti 

šole 

OGLED 
PREDSTAVE 
Dr.Eko – 
gledališče FRu-
Fru 

- ogled 
lutkovne 
predstave na 
temo odpadki 

Gledališče Fru-
Fru nam bom 
zaigralo 
predstavo. 

vsi učenci šole + 
učitelji 

18.5.2010 
Risbe in zapisi 
na temo 
odpadki. 

 

AKCIJA 
ZBIRANJA 
ODPADNEGA 
PAPIRJA 

- zbiranje 
odpadnega 
papirja 

Šolska akcija 
zbiranja 
odpadnega 
papirja, 
plakati, 
obvestila 

ekokoordinatorka 
vsi 
učenci+starši+učitelji 

maj 2010 
Zbrati čim več 
odpadnega 
papirja 

 

SKRB ZA SADNA 
DREVESA v 
šolskem atriju 

- skrbeti za 
sadna 
drevesa 

Obrezovanje, 
privezovanje, 
ograde,… 

hišnik celo leto 
Lepo 
uspevajoča 
sadna drevesa 

 
(v decembru 3 
sadike 
polomljene) 

UREDITEV 
EKOLOŠKEGA 
OTOKA ZA 
LOČENO 
ZBIRAJE 
ODPADKOV NA 
SPODNJEM 
HODNIKU ŠOLE 
(naš ekološki otok) 

- osveščanje 
učencev, 
staršev in 
učiteljev ter  
vseh 
zaposlenih in 
širše okolice 

Ločeno zbiranje 
odpadkov 

VESNA MORE 
 

celo leto 

Obveščanje 
učencev, 
staršev, 
učiteljev in 
drugih 
zaposlenih, 
širše okolice 
 

 

UREDITEV - ograditi V dogovoru s ravnateljica šole, celo leto Ograda in  



ZUNANJEGA 
EKO OTOKA 

celoten 
ekootok in ga 
opremiti z 
ustreznimi 
napisi 

- primerno 
skrbeti za 
zabojnike 

sosednjo šolo, 
ustreznimi 
inštitucijami in 
predstavniki 
lokalnih oblasti, 
doseči, da se 
zunanji ekootok 
primerno uredi. 

VESNA MORE 
(ekokoordinatorka) 

ustrezni napisi 
okoli 
zunanjega 
ekootoka 

 
PRIPRAVA 
PRISPEVKOV ZA 
SPLETNO STRAN 
ŠOLE 
 

- obvestiti 
učence, 
starše, vse 
zaposlene in 
širšo javnost 
o naših 
aktivnostih 

 

Pripravimo 
sestavek za 
spletno stran 
šole. 
 
 
 

VESNA MORE, 
TONKA 
KLEMENČIČ,URŠA 
BASTARDA, 
BOJANA TIŠLER; 
ANDREJA 
RIHTARŠIČ 
MLADENOVIĆ 

celo leto 
 
 

Obveščanje 
učencev, 
staršev, 
učiteljev in 
drugih 
zaposlenih, 
širše okolice 
 
 

 

 ZBIRANJE 
IZRABLJENIH 
TONERJEV IN 
KARTUŠ 

 ZBIRANJE 
PLOČEVINK 

 LOČENO 
ZBIRANJE 
PAPIRJA 

 ZBIRANJE 
BATERIJ 

 ZBIRANJE 
PLASTIČNIH 
ZAMAŠKOV 

 ZBIRANJE 

- osveščanje 
učencev, 
staršev in 
učiteljev ter  
vseh 
zaposlenih 

Ločeno zbiranje 
odpadkov 

VESNA MORE 
 
podjetje BITEA 
ecologic 
 
podjetje 
INTERSEROH 
 
LOŠKA KOMUNALA 
 
DINOS, Kranj 
 
 
 
 

 
 
celo leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v času 
zbiralne akcije 

Osveščanje 
učencev, 
staršev, 
učiteljev in 
drugih 
zaposlenih, 
širše okolice 

 



 

IZRABLJENE 
ELEKTR. 
OPREME 

 
TONKA 
KLEMENČIČ 
učenci, starši, učitelji 
in ostali zaposleni 


