


ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Велики број ученика и наставника свакодневно 

бораве и раде у школама.

Често је та средина нездрава са загађеним 

ваздухом у затвореном простору са лошим 

санитарним условима.

Истовремено 

школе троше знатна средства за 

изградњу и одржавање и велики 

су потрошачи енергије



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Озелењавање школа је начин за добијање 

здравог и продуктивног окружења уз уштеду 

енергије и очување животне средине.

Циљ је да се укаже на значај 

животне средине, на начин 

како се опходити према њој и 

да се прихвати одговорност за 

своје поступке 



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Не постоји јединствени рецепт за зелену школу.

Свака школа може да се на посебан начин брине о отпаду,

о потрошњи и пречишћавању воде и да има креативан

приступ очувању природног окружења.

Обележје овог покрета је разноликост. Школе воде 

оне акције које одговарају њиховим могућностима 

и идејама.   

Циљ је да се укаже на значај животне средине, на 

начин како се опходити према њој. 



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Штедња енергије и природних ресурса

Побољшање квалитета ваздуха

Уклањање токсичних материјала из зграде

Коришћење дневне светлости у највећој могућој мери

Смањење потрошње воде и коришћење кишнице

Повећање еколошке писмености

Управљање отпадом и подстицај рециклаже

Промоција заштите станишта 

Елементи зелене школе:



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Уређивање школских дворишта. 



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Кроз програм зелених школа ђаци унапређују

животну средину у својим школама и постају свесни

очувања природних ресурса, рециклирања и

енергетске ефикасности.

Озелењавањем школа ученици добијају здраво и

продуктивно окружење уз уштеду енергије и очување

животне средине.

Како имати зелену будућност, зелену економију и

како увести зелену градњу без зелених школа.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Један од стубова зелених школа је развијање свести о

очувању воде и начину да се ефикасно управља овим

ресурсом.

Класичан приступ управљању атмосферским водама је

базиран на прикупљању вода канализационим системом и

одвођењу у реципијент.

Овакав приступ не може да прати убрзани развој градова,

што има за последицу учестала плављења градских

подручја при јаким кишама .



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Изливање кишне канализације



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Одводња атмосферских вода мора се решавати интегрално

применом LID принципа. Ово је иновативни приступ који

се ослања на еколошка начела и где се одводња врши

према природном начину отицања.

LID (Low Impact Development) приступ подразумева

коришћење децентрализованих локалних система који не

захтевају веће површине.

Не постоји универзалан начин решавања проблема кишних

вода већ се решења прилагођавају локалним условима.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

У кишном отицају са урбаних сливова присутна су следећа 

загађења:

Органска загађења 

Тешки метали

Уља и масти

Једињења азота и фосфора

Убрзаним развојем градова повећавају се количине
употребљених вода и непропусне површине, чиме се
увећава и кишни отицај.

Циљеви савремених система за одвођење урбаног отицаја:

Смањење количине кишног отицаја
Побољшање квалитета отекле воде
Очување животне средине



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Систем за одводњу атмосферских вода мора да буде тако

изведен да у што већој мери опонаша природне процесе на

сливу.

Контрола количина отекле кишне воде обухвата:

Инфилтрацију - оцеђивање

Задржавање воде – прихватање воде

Пренос воде (каналима, цевима)

Коришћење кишних вода (наводњавање, прање улица...)



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Систем за одводњу атмосферских вода се састоји од

тачкастих и линијских децентрализованих система

управљања кишним отицајем који не захтевају веће

површине:

Преусмеравање олука

Кишна бурад

Кишне баште 

Инфилтрациони ровови

Затрављене риголе

Тree box филтри

Зелени кровови

Сађење дрвећа



Неке LID технологије и користи од њих:

ЛИД пракса 
управљања

Контрола 
вршних 
отицаја

Смањење 
запремине 

отицаја

Побољшање 
квалитета 
отицаја

Чување
воде

Преусмеравање
олука

* * *

Цистерне за кишу * * * *

Бурад за кишу * * *

Пешчани филтри * * *

Затрављени 
канали

* * *

Инфилтрациони 
ровови

* * *

Биоретензионе 
јединице

* * *

Кишне баште * * *

Три бокс филтри * * *

Зелени кровови * * *

Сађење дрвећа * *



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Искључивање – преусмеравање олучних вертикала са

кровним отицајем чува од преоптерећења

канализациони систем.

Отицаји са крова могу се преусмерити у двориште, врт,

јарак или бурад за кишу.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Бурад за кишу служи за прихватање кровног отицаја.

Олучна вертикала је спроведена у бурад у коме се скупља

кишница која може да се користи за техничке потребе,

наводњавање и сл.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Зелени кровови су кровне

конструкције прекривене биљном

вегетацијом.

Интензивни Екстензивни



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Предности зелених кровова:

Повећање естетске вредности објекта

Економска уштеда

Повећање енергетске ефикасности

Управљање атмосферским водама

Ублажавање ефекта топлотних острва

Повећање биодиверзитета

Заштита од пожара

Звучна изолација

Продужaвање трајности крова

Апсорбују штетне утицаје загађујућих гасова



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Tree box филтeри представљају
филтрациони систем, који се инсталира
испод улице или тротоара са засађеним
дрвећем. Систем сакупља атмосферске
воде уз помоћ метода као што су
пропусне калдрме и усечени ивичњаци.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Јаркови су засађени густом вегетацијом или травом које

третирају атмосферске воде са кровова, улица или паркова.

Вегетација успорава кретање и

филтрира кишну воду.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Кишне баште (инфилтрациони басени са вегетацијом) су

депресије са нагнутим бочним странама. Улазна цев

доводи отицај са непропусних површина у басен, где се

привремено чува док се не инфилтрира у земљиште.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Третман атмосферских вода поплочавањем обухвата:

Пропусне плоче

Пропусни коловоз

Травнате решетке
Ови елементи смањују проток, запремину и температуру 
отицаја и филтрирају загађиваче.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Обично се раде од префабрикованих бетонских елемената,

који омогућавају да вода продре у носећу постељицу и да

се инфилтрира у тло. Могу и да послуже за прихватање

вишкова воде од других техника управљања атмосферским

водама.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Пропусни коловоз је израђен од пропусног асфалта који

има више ваздушног простора што омогућава пролаз воде.

Овај коловоз прихвата само падавине које падну на њега. У

односу на класичан коловоз мање је склон пуцању или

деформацијама услед замрзавања и одмрзавања.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Травнате решетке се састоје од међусобно повезаних
бетонских елемената испуњених земљом и засађеном
травом. Погодне су за паркиралишта, дворишта, шеталишта
и прилазне путеве.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Значајна предност децентрализованих локалних система

над класичним је могућност фазне изградње.

Интегрални приступ планирања и управљања

атмосферским водама има позитиван утицај на биофизичка

обележја урбане средине.

Овакав приступ побољшава квалитет становања и живота,

унапређује еколошке, економске и социјалне

карактеристике и побољшава заштиту простора у целини.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Зелена градња представља

 целовит процес осмишљавања, 

 пројектовања, 

 изградње, 

 одржавања, 

 експлоатације и

 санације.

Зелена градња такође представља и одређену

културу живљења и коришћења простора.



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Градити зелено значи

Нова пословна политика

Дугорочно квалитетна и сигурна инвестиција

Угодна и здрава радна средина

Мањи трошкови одржавања и коришћења



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ

Циљеви зелене градње

Одрживи развој градилишта

Енергетска ефикасност

Управљање и уштеда воде

Избор материјала и ресурса

Квалитет унутрашњег ваздуха

Иновације у пројектовању



ЗЕЛЕНЕ ШКОЛЕ


