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Na gorenjskih šolskih ekovrtovih so zasadili sadno drevje
SPOROČILO ZA JAVNOST - Ljubljana, 8.11.2012
November je pravi čas za sajenje sadnega drevja. Včerajšnji sončen dan je pozdravil učence na treh šolah
na Gorenjskem, ki so ob 12. uri zasadili sadno drevje na šolskih ekovrtovih.
Zasaditev sta pripravila Društvo Sorško polje, ki je bilo pobudnik in organizator, ter Inštitut za trajnostni
razvoj (ITR), ki je nudil strokovno in praktično pomoč v okviru svojega programa Šolski ekovrtovi. S tem
programom spodbujajo oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji ter njihovo vključevanje v
pouk in vzgojo otrok.
Na OŠ Škofja Loka, OŠ Orehek in OŠ Medvode so pod vodstvom Joţice Fabjan, strokovne sodelavke ITR,
pripravili sadilne načrte, Društvo Sorško polje pa je pridobilo sadike. Sadno drevje se bo smiselno
vključevalo v zasnovo šolskih ekovrtov na posameznih šolah. Učenci so z navdušenjem sodelovali pri
sajenju in ţe razmišljali o tem, kako bodo drevesa spremljali v njihovem razvoju in rasti. Njihov odziv je
dokazal, da je pobuda organizatorjev padla na plodna tla.
Sodelujoče šole so potek zasaditve predstavile na večerni prireditvi v Škofji Loki, na kateri je udeleţence
pozdravil škofjeloški ţupan Miha Ješe in pohvalil projekt. Ţupan je tudi sam posadil eno od dreves pri
škofjeloški šoli.
Matjaţ Jerala, predsednik Društva Sorško polje, je povedal, da je takšno sodelovanje s šolami ena od
pomembnih dejavnosti društva, ki si z prizadeva za napredek ekološkega kmetijstva v regiji, tako da
krajane vključuje v trajnostno delo z naravo in trajnostno skrb za svoje sadovnjake, vrtove in polja ter s
tem v ohranjanje naravne dediščine Sorškega polja.
Koordinatorka programa Šolskih ekovrtov Anamarija Slabe je povedala, da je v mreţo Šolskih ekovrtov
vključenih ţe 153 šol, vrtcev in dijaških domov. Poudarila je, da otroci v šolskem ekovrtu lahko doţivljajo
naravo in pridelavo hrane, obenem pa spoznavajo tudi pomen sodelovanja, kar je izjemno dragoceno v
času, ko je vse več sebične tekmovalnosti. Povabila je k sodelovanju tudi druge šole in vrtce. Zahvalila se
je tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za podporo pri izvajanju dejavnosti ter banki Unicredit za
donacijo; oboje omogoča, da se dejavnosti programa nadaljujejo in širijo.
Izvajalec programa Šolski ekovrtovi: Inštitut za trajnostni razvoj
Vodja projekta: Anamarija Slabe, univ. dipl. inţ. kmet.
Spletna stran/več o projektu: http://www.solskiekovrt.si/.
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