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V lanskem šolskem letu 2019/2020 smo bili med 23 slovenskimi  vrtci in šolami, ki smo 
prejeli zeleno zastavo na konferenci Ekošol in krasi pročelje obeh stavb. Kot znak 
izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola jo je na Konferenci koordinatorjev podelil Anton 
Baloh,  v. d.  direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovne šole na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport.  

 

 

 

Citiram: 

»Anton Baloh, v. d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovne šole na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v uvodnem nagovoru pred podelitvijo znaka 
Zelena zastava izpostavil širino mednarodnega programa Ekošola, ki predstavlja najširšo in 
najbolj razvejano globalno mrežo otrok in mladih ter pedagogov, saj deluje v 67 državah na 
vseh celinah in vključuje več kot 19 milijonov otrok in preko 1,4 milijona vzgojiteljev in 
učiteljev. Udeleženke in udeležence konference je navdušil s predstavitvijo osebnega 
prispevka k blaženju podnebnih sprememb. Nagovor je zaključil s pozivom oziroma vabilom 
za mlade, da od besed prehajajo k dejanjem, s čimer dajejo upanje za prihodnost.« 

Nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar je poudaril: »Vsak s svojimi 
dejanji vpliva na svet okoli sebe. Okoljska in širša trajnostna vprašanja ter problematika so 
vse bolj kompleksni, teme in vprašanja med seboj prepleteni, odgovori pa niso enostavni. Da 
pridobimo pozornost mladih in jih motiviramo, so potrebni dinamični, prilagojeni pedagoški 
pristopi.« Izpostavil je, da program Ekošola želi vzgajati aktivne državljane in spomnil na 
dogodke preteklega leta. Mladi se zavedajo, da so lahko in morajo biti nosilci sprememb, 
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soustvarjalci zamisli in dejanj ter oblikovalci prihodnosti.  Ob zaključku nagovora se je vsem 
udeležencem zahvalil za aktivno sodelovanje in prispevek k vse bogatejšemu programu 
Ekošola.« 

 (https://ekosola.si/23-novih-zelenih-zastav-in-485-ekokoordinatorjev-na-letni-konferenci-
programa-ekosola/ ) 

 

USTANOVE, KI SO PRVIČ PREJELE ZNAK ZELENA ZASTAVA PROGRAMA 
EKOŠOLA: 

 
Vrtec Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice; Vrtec Sladki Vrh; Vrtec Čebelar pri OŠ Raka; 
Vrtec Kuzma; Vrtec Tržič; OŠ Prevole; OŠ Središče ob Dravi; OŠ dr. Bogomirja Magajne 
Divača s Podružničnima šolama Senožeče in Vreme; Center za usposabljanje Elvire Vatovec 
Strunjan, Enota Divača; OŠ Ivana Skvarče s Podružničnima šolama Čemšenik in Podkum; OŠ 
Lucija; OŠ Stražišče Kranj; OŠ Šmarje – Sap; OŠ Zbora odposlancev Kočevje; OŠ narodnega 
heroja Maksa Pečarja; Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje; Ekonomska šola 
Novo mesto; III. gimnazija Maribor; Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in 
tehniška gimnazija. 
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