
FEE in  

program Ekošola 
 



FEE (Foundation for Enviornmental Education) 

 

Fundacija za okoljsko izobraževanje 
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• neprofitna, nevladna organizacija 

• > 80 država na vseh celinah 

• VITR – vzgoja in izobraževanje za trajnostni  

     razvoj od vrtca do fakultete 

• skupna krovna organizacija;  

    v vsaki državi po ena članica  

 

 
5 okoljskih programov FEE: 

Ekošola Znanje o gozdovih Modra zastava Zeleni ključ Mladi poročevalci 
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PROGRAM EKOŠOLA - Največja mednarodna okoljska 

mreža učencev in učiteljev 

V šolskem letu 2018/19 je bilo  

po celem svetu vključenih: 

 

učencev  21 milijonov 

učiteljev  1,2 milijona 

šol  50.301 

držav 73 
Učenci programa Ekošola na 

Madagaskarju  



• Izvajanje v Sloveniji po 

pooblastilu FEE International: 

Društvo DOVES – FEE 

Slovenia 

• Izvajanje programa: od leta 

1996 

• Ustanove: vrtci, OŠ, SŠ, 

CŠOD, CUDV, dijaški domovi, 

fakultete 

• Mednarodno sodelovanje 

(WWF, Erasmus,  Odgovorno s 

hrano, Raziskovalci biotske 

raznovrstnosti itd.) 

 

Šolsko leto 2018/19: 

•  učencev  >  100.000 

•  učiteljev   >   8.500 

•  ustanov    >  700 

•  zelena zastava = 560 ustanov 

Najbolj razvejana mreža za vzgojo in izobraževanje 
za trajnostni razvoj mladih v Sloveniji 



Metodologija 7 korakov v programu Ekošola 

2. Okoljski 
pregled 

3. Akcijski načrt 

4. Vključenost v 
kurikulum 

5. Nadzor in 
ocenjevanje 

6. Obveščanje, 
vključevanje 
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7. Ekolistina 

 

 

1. Vzpostavitev 
ekoodbora 

 



Mednarodni znak: zelena zastava 
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Izpolnjevanje kriterijev programa Ekošola: 

pridobitev mednarodnega okoljskega znaka  

ZELENA ZASTAVA 



Organizacijska shema programa Ekošola v 

Sloveniji 

 
Nacionalni koordinator 

(Gregor Cerar) 
Er 

 
Sekretarka 

(Dunja Dolinšek) 
 

Strokovni koordinator za VRTCE (Dane Katalinič) 

Strokovni koordinator za OSNOVNE ŠOLE (Tomaž Pajnič) 

Strokovni koordinator za SREDNJE ŠOLE (Darja Silan) 

Strokovni koordinator za FAKULTETE (Lucija Marovt) 

 
Regijski koordinatorji 

VRTCI (4) 
 

 
Regijski koordinatorji  

OŠ 
 

 
Regijski koordinatorji  

SŠ 
 

 
Asistentka  

(Nataša Erjavšek) 
 

 
Vodje projektov  

 



6 

Programa Ekošola 2019/2020 

• 10 tematskih sklopov 
 

• nadaljujemo tematski sklop Podnebne spremembe in ga nadgrajujemo s projektom 
Ekošola meri odtis CO2 

 

• Odpadki dopolnjujemo s projekti krožnega gospodarstva, (projekta Odpadkom 
dajemo novo življenje in E-SPACE – Krožno gospodarstvo 
 

• Za pridobitev Zelene zastave sledite 7 korakom (Ekoportal) in letos oddate vsaj 1 
primer dobre prakse v Ekoskladovnico 
 

• 2 mednarodni konferenci 
• 2. Ekotabor (začetek junija 2020)  
• 2 Erasmus projekta 
 


