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Ljubljana, 9.11.2011 

Vabimo vas v »Šolski ekovrt«! 

Spoštovani! 

Na Inštitutu za trajnostni razvoj, zasebnem neprofitnem zavodu, ţe 15 let delujemo na področju izobraţevanja, 

raziskovanja in osveščanja o ekološkem kmetijstvu. Letos smo, s podporo Švicarskega sklada, oblikovali projekt 

ŠOLSKI EKOVRT. Njegov namen je spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in 

njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok, ter oblikovanje dejavne mreže šolskih ekovrtov, ki bo ţivela tudi 

po zaključku sedanjega financiranja projekta.  

Dovolite, da vam na kratko predstavimo projekt: 

S šolskimi ekovrtovi ţelimo otrokom in mladim omogočiti, da vzpostavijo tesnejši stik z naravo in da spoznajo, da 

hrana ne raste na policah trgovin; da se naučijo, kako hrano lahko pridelujemo tako, da obenem varujemo okolje 

in naravo; ter da lahko spoznajo in doţivijo pomen "timskega dela" – prijateljskega sodelovanja s sovrstniki in 

učitelji. Brez teh izkušenj jim bo v prihodnosti, ko bodo okoljske in ekonomske razmere vse zahtevnejše, zelo 

teţko. 

Veseli nas, da je dosedanji odziv šol zelo dober. To kaţe, da smo s projektom ponudili podporo dejavnostim, za 

katere obstaja veliko zanimanje. Ţe mesec dni po prvem vabilu smo prejeli 131 prijav iz vse Slovenije. Vse 

ustanove, ki so se vključile v projekt, sestavljajo »Mrežo šolskih ekovrtov«. Do septembra 2011 se je vanjo 

vključilo ţe 143 šol, vrtcev, dijaških domov in drugih vzgojno–izobraţevalnih ustanov. 

V marcu smo za člane mreţe pripravili uvodni seminar, ki je potekal na Ministrstvu za šolstvo in šport, septembra 

pa drugi seminar »Dan šolskih ekovrtov«. V aprilu in maju smo na 15 lokacijah po vsej Sloveniji izvedli 

delavnice za načrtovanje šolskih ekovrtov po permakulturnih načelih. Skupaj je na vseh delavnicah sodelovalo 

pribliţno 100 učiteljic in učiteljev oziroma mentorjev in tudi nekaj ravnateljic in ravnateljev.  

Delavnice so bile dinamične, usmerjene v samostojno razmišljanje, odkrivanje novih idej in izmenjavo izkušenj. 

Udeleţenci so v skupinah pripravljali predloge za načrt vrta na izbrani lokaciji, nato pa se pogovorili, primerjali, 

izbirali najboljše rešitve, spoznali so izdelavo visoke grede, spiralnih gredic, pomen vodnih motivov v ekološkem 

vrtu… Vsem prizadevnim mentorjem velja pohvala! 

V maju smo pripravili logotip projekta oziroma druţino likov, ki bodo predstavljali naše delo. Ogledate si jih lahko 

na spletnem portalu projekta: http://www.solskiekovrt.si/. Na njem so opisane tudi prve dejavnosti, pa tudi 

predstavitve šol, vrtcev in ostalih članov mreţe.  

Projekt se je predstavil tudi 10. septembra na 10. ekoprazniku na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Obiskovalcem je 

bila na ogled razstava posterjev, ki so jih pripravili mentorji šolskih ekovrtov in učenci, da so predstavili svoje 

»vrtnarske« dejavnosti.  

Redno pripravljamo tudi e-bilten Mreţe za njene člane in druge zainteresirane. 

V nadaljevanju bomo ponudili še več znanj, informacij in gradiv za uspešno delo šolskih ekovrtov, še zlasti glede 

uporabe vrta pri pouku, in sicer prek dogodkov, spletnega portala, e-biltena... Omogočali bomo tudi izmenjavo 

izkušenj med člani. Seveda pa bomo skušali Mreţo šolskih ekovrtov še razširiti! 
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