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Mladi v akcijah ITR spoznavajo in fotografirajo ekološko kmetijstvo: ''Razkrite skrivnosti ekoloških
kmetij'' za osnovnošolce in ‘’SKuP na EKOVRT’’ za dijake
SPOROČILO ZA JAVNOST – Ljubljana, 27.9.2013
Na Inštitutu za trajnostni razvoj to jesen starejše osnovnošolce in dijake vodimo na ekološke kmetije po vsej
Sloveniji. Osnovnim šolam, ki so vključene v program Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja ITR, omogočamo obisk in
spoznavanje ekološkega kmetijstva v njihovi okolici. Srednješolci pa spoznavajo ekološko kmetijstvo tudi skozi
fotografski objektiv.
23.9.2013 smo se odpravili na ekološko kmetijo Mesojednik, po domače Rokič, ki se nahaja v Slatini v Rožni
dolini, v neposredni bližini Šmartinskega jezera pri Celju. Gospodar kmetije Franc Mesojednik je
osnovnošolcem iz OŠ Slivnica pri Celju in OŠ Polzela predstavil dejavnosti in nas popeljal po kmetiji. Otroci so
bili najbolj navdušeni nad živalmi. Ekološki kmetje zelo dobro poskrbijo za dobro počutje svojih živali tudi s tem,
da jim omogočajo redno gibanje na prostem.
V sredo 25.9.2013 smo se z mladimi iz OŠ Gustava Šiliha Maribor odpravili na idiličen konec Slovenskih Goric,
na ekološko kmetijo Turinek v Jareninskem dolu pri Mariboru. Po kmetiji, katera ima poleg ekološkega
certifikata še biodinamični certifikat Demeter, nas je popeljal gospodar kmetije Janez Turinek. Otrokom s
posebnimi potrebami je pokazal svoje ekološke pridelke, od različnega sadja, cele vrste žit (kar 14 vrst!) do
zdravilnih rastlin, kot so rakitovec, glog in topinambur. Seveda so otroci z zanimanjem poskušali, vonjali in na
koncu tudi z veseljem pojedli ekološko malico. Marina Turinek je odlična kuharica in specialistka za kuhanje
domačih marmelad, saj izdeluje kar 50 različnih vrst marmelad. Ker je gospodar poln modrih nasvetov za zdravo
in dolgo življenje, nam je na tudi na zanimiv način predstavil, kakšen jedilnik ima v skladu z načeli biodinamike.
Njegove pogoste besede so tudi ''Človek je, to kar jé!''
Namen akcij je, da ekološki kmetje mladim predstavijo bistvo in prednosti ekološke pridelave in ekoživil v
prehrani in razloge za svojo odločitev za ekološko kmetijstvo.. Po vodenem ogledu kmetije skupaj strnemo vtise
in se pogovorimo o kmetijskih in okoljevarstvenih temah, kot so kakovost hrane, biotska raznovrstnost na
kmetiji, še zlasti pa o ekološki pridelavi, predelavi, turizmu ipd. kot »zelenih poklicih«.
23.9.2013 smo dijake Živilske šole Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana povabili na dogodek ''SKuP
na EKOVRT'' na ekološko kmetijo Čemažar (Pr'Konc) v Ljubljani (Savlje), kjer so spoznali ekološko kmetijo v
urbanem okolju in poklic ekološkega kmeta kot zeleni poklic, ki nudi veliko izzivov za mlade. Mladi agronom
Filip Čemažar, ki vodi kmetijo, je dijake poučil o bistvenim razlikah ekološkega in konvencionalnega
kmetovanja. Dijakom smo predstavili tudi Skupno kmetijsko politiko EU, obenem pa so dali duška svoji
fotografski ustvarjalnosti. Naloga dijakov je bila, da naredijo čim bolj zanimive fotografije, s katerimi lahko
ekokmetijstvo in ekohrano predstavijo svojim prijateljem, vrstnikom in znancem. Z najboljšimi fotografijami
bodo sodelovali na evropskem fotonatečaju v okviru projekta ''Mind the CAP'' (2). Projekt 13 partnerjev, v
katerem Slovenijo zastopa ITR, vodi IFOAM EU (Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo – Skupina za
evropsko unijo). ITR je projekt tesno povezal s svojim programom Šolski ekovrtovi, tako da sodelujejo šole, ki
so včlanjene v ta program.
Na ITR bomo konec septembra organizirali še en dogodek za dijake ter v oktobru še pet dogodkov na ekoloških
kmetijah za najstnike zadnjih razredov osnovne šole. Z dogodki želimo mlade in njihove učitelje opozoriti tudi
na zelena delovna mesta prihodnosti, ki jih ponuja razcvet ekološke pridelave in predelave. Že v ponedeljek,
30.9. bo tretja skupina dijakov spoznavala in fotografirala skupnostni urbani eko vrt v Mariboru. Več o tem na
spletni strani (http://www.itr.si/projekti/mind-the-cap).

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta »Mind the CAP«, ki je del ozaveščevalne kampanje za mlade o
Skupni kmetijski politiki v Evropi. Sofinancira ga Evropska komisija. Inštitut za trajnostni razvoj je eden od
trinajstih evropskih partnerjev v projektu.

Slika 1: Janez Turinek predstavlja svoje ekološke pridelke mladim s posebnimi potrebami iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora

Slika 2: Gospod Franc Mesojednik razkazuje otrokom svoje ekološki površine, ki bujno rodijo vse vrste zelenjave
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