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EKOAKCIJSKI NAČRT 

za šolsko leto: 2019/2020 
 
 
 

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV 

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme 

Vodja aktivnosti: 

Živa Grobelšek (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Ozaveščanje o ločevanju odpadkov in  vplivu odpadkov na okolje -postavitev košev za ločeno 
zbiranje -izpraznitev košev, ko so polni 
 

Cilji aktivnosti: 

Ozaveščanje o ločevanju odpadkov in vplivu odpadkov na okolje -postavitev košev za ločeno 
zbiranje -izpraznitev košev, ko so polni 
 
 
 

RAVNANJE Z ODPADKI / LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH MATERIALOV 

Zbiranje odpadnih baterij 

Vodja aktivnosti: 

Živa Grobelšek (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Ozaveščanje o ločevanju odpadkov in  vplivu odpadkov na okolje -postavitev košev za ločeno 
zbiranje -izpraznitev košev, ko so polni 
 

Cilji aktivnosti: 

Ozaveščanje o ločevanju odpadkov in  vplivu odpadkov na okolje -postavitev košev za ločeno 
zbiranje -izpraznitev košev, ko so polni 
 

 



VODA / OZAVEŠČANJE 

Obisk čistilne naprave 

Vodja aktivnosti: 

Saša Lešnik Križnik (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Centralna čistilna naprava Kasaze je mehansko-biološka čistilna naprava, ki je namenjena 
čiščenju odpadnih voda Spodnje Savinjske doline.  
 

Cilji aktivnosti: 

Dijaki spoznajo namen, zgradbo in delovanje čistilne naprave, ter se seznanijo s tem, kako 
prekomerna uporaba čistil vpliva na delovanje v biološkem delu čiščenja. 
 
 
 

OKOLICA ŠOLE / NAČRT 

Načrt izdelave učne poti v okolici šole  

Vodja aktivnosti: 

Saša Lešnik Križnik (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Naravna in kulturna dediščina v ožji in širši okolici šole. 
 

Cilji aktivnosti: 

Dijaki načrtujejo izdelavo učne poti v ožji in širši okolici šole. 
 
 
 

OKOLICA ŠOLE / VZDRŽEVANJE IN UREJANJE 

Zasnova in postavitev lastne »učilnice v naravi«  

Vodja aktivnosti: 

Saša Lešnik Križnik (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

V nekaj letih želimo v atriju naše šole postaviti učilnico na prostem, katera bi služila bolj 
sproščenemu pouku in druženju v prostem času. 
 

Cilji aktivnosti: 

Večja motivacija, dijaki se počutijo del šole, če sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 
dejavnosti. 
 



SPLOŠNO / RAZNO 

Okrasitev in oprema prostorov ustanove z ekoizdelki, ki so jih izdelali otroci, učenci  

Vodja aktivnosti: 

Mateja Skale Kos (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Urejanje ekokotička v avli šole. 
 

Cilji aktivnosti: 

V ekokotičku objavjamo eko-novice, razstavljamo izdelke, ki jih dijaki izdelajo v okviru 
projektov in s plakati obeležujemo ekološke dneve. 
 
 
 
 

SPLOŠNO / RAZNO 

Vključevanje dejavnosti programa Ekošola v LDN 

Vodja aktivnosti: 

Mateja Skale Kos (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Vključevanje okoljskih vsebin v LDN v obliki ekološkega dneva za posamezne oddelke in 
vključevanje v kurikul pri modulih Ekologija v stroki in Tehnologija blagovnih tokov v programu 
Logistični tehnik. 
 

Cilji aktivnosti: 

Z izvedbo ekološkega dneva, ki jesestavni del LDN, učenci v obliki eksperimentalnega dela 
spoznavajo možnosti določanja okoljskih parametrov v vodi, zemlji, zraku... in ugotavljajo, 
kako različne človekove dejavnosti vplivajo na obremenjevanje okolja. Program Logistični 
tehnik nima predmeta Biologija, kamor so vljučene osnove ekologije, zato je kurikul izbranih 
modulov zasnovan tako, da učenci čimveč okljskih vsebin (tudi teh, ki so izbrane z 
ekoakcijskim načrtom), spozajo pri pouku z različnimi metodami dela. 
 
 
 
 

  



$Projektne aktivnosti / Ekokviz SŠ 

didaktika, ozaveščanje 

Vodja aktivnosti: 

Mateja Skale Kos (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Izvedba šolskega tekmovanja v ekokvizu in udeležba na državnem tekmovanju. 
 

Cilji aktivnosti: 

Učenci spoznajo vsebine, ki niso neposredno vključene v kurikul in tako širijo svoje znanje in 
se okoljsko ozaveščajo. 
 
 
 

$Projektne aktivnosti / Podnebne spremembe 

ozaveščanje, didaktika, delo po učnih listih 

Vodja aktivnosti: 

Živa Grobelšek (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

-Udeležba na shodih -ozaveščanje o vplivu onesnaženja na podnebne spremembe -izdelava 
plakatov, ogled filmov o okolju 
 

Cilji aktivnosti: 

Ozaveščenost mladih o vplivu onesnaženja na podnebne spremembe, ter o tem kaj lahko sami 
storijo za okolje.  
 
 
 

$Projektne aktivnosti / LEAF - Znanje o gozdovih 

didaktika, ozaveščanje, sadnja, Eno drevo - en svet 

Vodja aktivnosti: 

Saša Lešnik Križnik (Učitelj v sredni šoli) 
 

Vsebina aktivnosti: 

Ozaeščanje dijakov o pomenu gozdov, o uporabi različnih drevesnih vrst, ki uspevajo v našem 
okolju, o invazivnih drevesnih vrstah v Sloveniji. 
 

Cilji aktivnosti: 

Spoznavanje pomena gozda, ogrožanje gozdov, ekološki pomen invazivnih drevesnih vrst. 
 
 


