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Dijaki v akcijah ITR spoznavajo in fotografirajo ekološko kmetijstvo –
‘’SKuP na EKO VRT’’ na ekološki kmetiji STUDEN v Ljubljani
SPOROČILO ZA JAVNOST – 23.9.2013
Na Inštitutu za trajnostni razvoj to jesen dijake in osnovnošolce vodimo na ekološke kmetije po vsej Sloveniji. V
sredo 18.9.2013 smo jih povabili na dogodek ''SKuP na EKOVRT'' na ekološki kmetiji Studen iz Obrij v Ljubljani.
Skupaj s srednješolci Gimnazije Poljane, Srednje šole Domžale in Srednje gradbene, geodetske in
okoljevarstvene šole Ljubljana smo raziskovali prednosti ekokmetijstva, ekološko pridelane hrane in poklic
ekološkega kmeta kot zeleni poklic, ki nudi veliko izzivov za mlade. Dijaki so od blizu spoznali ekološko
kmetijstvo in obenem 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.
Gospodarja kmetije Silva in Stanko Studen sta povedala, kaj jima pomeni ekološko kmetovanje in kako sta
začela. Studnovi so pionirska ekološka kmetija, saj so se v nadzor vključili že leta 1998. Silva in Stanko sta nas
popeljala po delu njiv, kjer pridelujejo zelenjavo. Povedala sta, da je za uspešno ekološko kmetovanje potrebno
zlasti dobro znanje in nenehno učenje. Tudi oba njuna sinova sta se odločila za poklic ekološkega kmeta, čeprav
bi s svojo izobrazbo delo brez težav našla drugje, in sta zelo uspešna vsak na svoji kmetiji.
Dijaki so spoznali tudi sodobne trende oskrbe z lokalno pridelano ekološko hrano na primeru 'Zelenega
zabojčka' – dostave ekološke hrane, ki jo gostijo pri Studnovih . Gregor Hribar, vodja projekta, nam je prikazal
polnjenje Zelenih zabojčkov in predstavil potek in namen njihovega dela.
Na ITR bomo v septembru in oktobru organizirali še dva taka dogodka za dijake ter sedem 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
jutri, 24.9. bo druga skupina dijakov spoznavala in fotografirala kmetijo Pr Konc - Čemažar v ljubljanskih Klečah.
Vse to in še kaj več o Skupni kmetijski politiki si bo možno ogledati tudi v videu, ki ga pripravljamo skupaj s
Studiom 12.
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: Dijaka pregledujeta nastale fotografije in izbirata najbolj zanimive

Slika 2: Predstavitev ''Zelenih zabojčkov'', vodja projekta Gregor Hribar

