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          Ljubljana, 17. 5. 2013 

VABILO 

Terenska delavnica »Načrtovanje permakulturnega 

vrtčevskega/šolskega ekovrta« 

v torek, 4. 6. 2013 ob 14.00 na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, 5292 

Renče. 

 

Pozdravljeni, mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

Pred nami je še zadnja terenska delavnica v pomladanskem sklopu delavnic. Srečali se bomo v goriški regiji, 

na Osnovni šoli Renče, ki je skupaj z lokalno skupnostjo zastavila ambiciozen načrt naravoslovne učilnice, ki 

bo na voljo ne le učencem osnovne šole, temveč tudi staršem, upokojencem in nasploh vsem krajanom. V 

okviru njihovega projekta bodo vzpostavili tudi zeliščno-zelenjavni vrt, ribnik, gozd,…Na delavnici bomo 

načrtali ideje ureditve (umestitve v prostor naštetih elementov) naravoslovne učilnice. Pridobljene ideje in 

izkušnje lahko tudi ostali prenesete v svoje okolje glede na možnosti, ki jih le ta ponuja. Naj spomnimo, da 

načrtovanje predstavlja temeljno točko, ki mora biti izpolnjena, da ekovrt dolgoročno in celovito zaživi. 

Vabljeni! 

Terenska delavnica v Renčah bo potekala v dveh delih (14.00 – 18.00): 

Prvi del: 

(teoretični uvod v učilnici) 

Jožica Fabjan, Inštitut za trajnostni razvoj 

Permakultura: 

- katera so njena temeljna načela? 

Načrtovanje vrtčevskega/šolskega ekovrta:  

- kako načrtujemo in katere dejavnike pri 
tem upoštevamo; 

- kateri so oblikovalski elementi na 
permakulturnem vrtu; 

- kako gredice prilagodimo 
vrtčevskim/šolskim otrokom. 

 

Drugi del: 

(ogled terena, ki je namenjen šolskemu ekovrtu) 

Jožica Fabjan, Inštitut za trajnostni razvoj 

Zasnova šolskega ekovrta: 

- izdelava predloga za ekovrt. 

Pridite primerno obuti. S seboj prinesite tudi barvna 
pisala za risanje načrtov. 
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Na delavnici je prostora za 25 udeležencev, zato prosim čim prej potrdite svojo udeležbo. V primeru 

preseganja števila razpoložljivih mest bo udeležba omogočena enemu udeležencu na organizacijo. 

Delavnica je za člane Mreže šolskih ekovrtov brezplačna. Za zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA po e-

pošti na solski.ekovrt@itr.si ali po telefonu 0590 71 333 ali GSM 051 368 890, in sicer do zapolnitve mest 

oz. najkasneje do 31.5.2013. 
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