
LDN 2010/11 OSNOVNE ŠOLE 

Ustanova: OŠ Šoštanj 

 

 

Spoštovani koordinatorji, 

 

pred vami je vsebina LDN, ki ga prosimo izpolnite skladno s kriteriji in navodili za pridobitev 

zelene zastave. 

 

 

1. CILJI, ki jih uresničuje program ekošola (označite cilje, ki jih uresničuje vaša šola): 
 

 

Vzgoja za okoljsko odgovornost 

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine 

Vzgoja za zdrav način ţivlj. v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, 

gibanje) 

Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej 

Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše 

 

2. Za pridobitev ekozastave mora ustanova izvesti vse tri vodilne tematske sklope:  
 

 

Ime in priimek 

vodje projekta 

E-naslov 

vodje projekta 

Telefon 

vodje projekta 

ENERGIJA  
Saša Kokol   

ODPADKI  
Joţica Andrejc   

VODA 
Alenka Sinigajda   

 

3. Sodelovati še v 3 (treh) projektih: 
 

 

REVŠČINA V SVETU IN PRI NAS 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

BIOTSKA PESTROST 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

EKO BRANJE ZA EKO ŢIVLJENJE 

 

http://ekosola.si/obvestila/kriteriji-in-navodila-za-ldn/
http://ekosola.si/os-projekti/cilji-sole/
http://www.ekosola.si/ss-domovi-projekti/energija/
http://www.ekosola.si/ss-domovi-projekti/odpadki
http://www.ekosola.si/ss-domovi-projekti/voda/
http://ekosola.si/os-projekti/revscina-v-svetu-in-pri-nas/
http://ekosola.si/os-projekti/biotska-pestrost/
http://ekosola.si/os-projekti/eko-branje-za-eko-zivljenje/


      Ime in priimek vodje projekta:  

Alenka Sinigajda 

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

EKOKVIZ ZA OŠ 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

Alenka Sinigajda 

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

FESTIVAL ALTERMED (tema ZDRAVO ŢIVLJENJE) 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

MLADI POROČEVALCI 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

MI IN NAŠA PRETEKLOST 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

LIKOVNI NATEČAJ »PREDNOVOLETNI ČAS« 

 

      razredna stopnja  predmetna stopnja  šola s prilagojenim programom 

      Ime in priimek mentorja, likovnega pedagoga odgovornega za izvedbo šolskega izbora 

      in pošiljanje izdelkov:  

Mija Ţagar 

      E-naslov mentorja:  

      Telefon mentorja:  

ZGODNJE NARAVOSLOVJE 

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

      Telefon vodje projekta:  

 

 

http://ekosola.si/os-projekti/mladi-porocevalci/
http://ekosola.si/os-projekti/mi-in-nasa-preteklost/
http://ekosola.si/os-projekti/likovni-natecaj-prednovoletni-cas/
http://ekosola.si/os-projekti/zgodnje-naravoslovje/


Naslov teme:  

 

Osnovni podatki projekta (največ 120 znakov): 
 

Označite cilje vašega projekta »Zgodnje naravoslovje za trajnostni razvoj«: 

 

Spodbujanje vsebin in aktivnosti s področja naravoslovja 

Skozi načrtovanje aktivnosti in izvedbo privzgajati in pridobivati vrednote in znanja za 

varovanje 

      okolja 

V svetu narave spoznavati zakonitosti ţivljenja 

Načrtovane naravoslovne vsebine in aktivnosti izvajati v naravnem okolju v ekosistemu, 

ki povezuje 

      rastlinstvo, ţivalstvo, človeka in neţivo naravo 

Povezovanje med naravoslovjem in okoljem – druţbo kot vrednoto ţivljenja 

 

Notranji člani projekta (imena in priimki):  
 

Drugi člani (imena in priimki):  
 

Opis projekta (največ 400 znakov): 
 

Časovni potek načrtovanih aktivnosti: 
 

 

Aktivnost Časovni potek Nosilec projekta 

 

 
  

 

 
  

 

Dodaj aktivnost / Odstrani aktivnost 

 

Ciljna skupina: 
 

 

Učenci 

      Število udeleţencev:  

Starši 

      Število udeleţencev:  

 

Postopki in metode dela za doseganje ciljev: 
 

Pričakovani rezultati projekta: 
 

Spremljava poteka projekta: 

javascript:tableForm(1);
javascript:tableForm(0);


 

Predstavitev in razširjanje rezultatov projekta: 
 

 
 

4. Prostovoljne aktivnosti (označite tiste, ki jih boste izvajali): 
 

 

Obisk ekokmetije / Naravoslovni tabor 

 

      Kontaktna oseba:  

      E-naslov:  

Zbiranje tonerjev 

 

      Ime in priimek vodje akcije:  

Joţica Andrejc 

      E-naslov:  

Akcija zbiranja manjših elektricnih in elektronskih aparatov ter baterij 

 

      Ime in priimek vodje akcije:  

Danica Verdev 

      E-naslov:  

Natečaj "Embalaţa je vsepovsod okrog nas"  

 

      Ime in priimek vodje natečaja:  

      E-naslov:  

Šolska VRTilnica: ustvarimo šolske vrtove  

 

      Ime in priimek vodje projekta:  

      E-naslov vodje projekta:  

 

5. Ekoprogramski svet 
 

Imena in priimki članov ekoprogramskega sveta:  

Alenka Sinigajda, Joţica Andrejc, Anica Pudgar, Danica Švarc, Alenka Juršnik 

 

Zapisnik ekoprogramskega sveta: Ekoprogramski svet - zapisnik.docx 

 
 

http://ekosola.si/vrtci-projekti/zgodnje-naravoslovje-po-kekcevih-stopinjah/
http://ekosola.si/os-projekti/solska-vrtilnica-ustvarimo-solske-vrtove/
http://www.ekosola.si/uploads/reports/6d73ece4fe02b5c8f10588b07fba4fd9Ekoprogramski%20svet%20-%20zapisnik.docx

