
  

 
 
 
 

Inštitut  za  

trajnostni  

razvoj 

 

 

VABILO 
 

Jesenski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v četrtek, 28. 11 2013 od 9. do 13.30 ure v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport (MIZŠ), Masarykova cesta 16, Ljubljana 

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

Jesen je na široko odprla svoja vrata, zato upamo, da ste izkoristili oktobrske sončne dni za zadnja 
opravila na gredicah. Pozna jesen, zlasti pa zima nudita več časa in priložnosti za načrtovanje vrtov, 
izdelavo setvenih in saditvenih načrtov, izobraževanj in pogovor o temah, kot so »zeleni poklici«. 

V letošnjem jesenskem seminarju se bomo v dveh krajših delavnicah posebej srečali vrtci in posebej 
šole, da bomo lahko obdelali za vsako od skupin specifične teme. Večji del programa pa ostaja 
skupen. 

Tako bomo v »šolski« delavnici namenili pozornost zelenim poklicem. Spoznavali bomo priložnosti, ki 
jih nudi pridelava in predelava ekoloških pridelkov mladim, nadobudnim učencem in dijakom, ki se 
odločajo o svoji poklicni poti. Tudi predstavitev iz prakse ne bo manjkala! 

Vrtci pa bodo spoznali primer, kako ekološki vrt celostno vključujejo v svoje vrtčevsko delo v Vrtcu 
Kamnik. Pridružila se nam bo tudi dr. Marjanca Kos iz Pedagoške fakultete in predstavila izsledke 
najnovejše študije o predstavah štiriletnikov o izvoru hrane. 

Obe delavnici bosta odprti tudi za vprašanja, predloge, dileme… 

Pridite, prav zanimivo bo! 

Z lepimi pozdravi, 

ekipa programa (Anamarija, Jožica, Urša, Katarina in Mateja) 

 

Organizator: 

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana 

Tel.: 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890 

solski.ekovrt@itr.si, www.solskiekovrt.si, www.itr.si, www.itr.si 
 
 

Seminar izvajamo v soorganizaciji z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. 

  

Dogodek je sofinanciran s strani Evropske Unije, Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja. Odgovornost za 

vsebino nosi Inštitut za trajnostni razvoj. Evropska komisija ni odgovorna za nadaljnjo uporabo pridobljenih informacij. 

https://maps.google.com/maps?q=16+Masarykova+cesta,+Ljubljana,+Slovenia&hl=en&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.799062,135.263672&oq=Masarykova+ulica+16,+ljubljana&hnear=Masarykova+cesta+16,+1000+Ljubljana,+Slovenia&t=m&z=17
http://www.solskiekovrt.si/
http://www.itr.si/


Program 
 

8:30 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev 

9:00 – 9:30 

9:00 – 9:15 

9:15 – 9:30 
 
 

Uvodni nagovori 

Uvodni pozdrav vodje programa Šolski ekovrtovi, Anamarija Slabe, ITR 

Uvodni pozdrav v.d. generalnega sekretarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, mag. Gregor Kos, MIZŠ 
 

9:30 – 11:00 

Delavnica za vrtce 

 
 
 
 

 
 
 
 
Delavnica za OŠ+SŠ 
 

I. DEL: Razdelitev v dve skupini (vrtci in OŠ+SŠ) 

Koliko se predšolski otroci lahko naučijo o izvoru hrane ob dejavnostih v vrtčevskem 
vrtu in na okoliških kmetijah, dr. Marjanca Kos, Pedagoška fakulteta UL 
 
Ekovrt v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, Helena Virant 
 
Načrtovanje ekovrta v vrtcu, Jožica Fabjan, ITR 
Odprti prostor za pogovor o začetnih korakih vzpostavitve, vključevanju vrta v vzgojo 
otrok,… 
 
 
Zelena delovna mesta – kaj so in katere možnosti nudijo? Urša Šebenik, ITR 
 
Ekokmetijstvo in ekohrana ustvarjajo zelena delovna mesta za nove generacije, 
Anamarija Slabe, ITR 
 
Izkušnje z osnovnošolci in dijaki v dejavnostih projekta »Mind the CAP« 
 
Kaj v praksi pomeni »biti ekološki kmet« - predstavitev poklica, Milena Šlosel, Ekološka 
kmetija Šlosel, Sabonje 
 

11:00 – 11:20 Odmor za kavo/čaj 

11:20 – 13:30 

11:20 – 12:30 
 
 
12:30 – 12.45 
 
12:45 – 13:15 
 
 
 
 
 
13:15 – 13:30 

 

II. SKUPNI DEL: Spoznavamo skrivnosti uspešnega sobivanja rastlin v ekovrtu 

Različne možnosti kombiniranja rastlin v prostoru in času: kolobar in druge metode, 
Jožica Fabjan, ITR 
 
Zanimivi primeri ureditev vrtov iz Španije in Anglije, Alenka Henigman, ITR 
 
Predstavitve članov Mreže šolskih ekovrtov: 
Karmen Slana, OŠ A. M. Slomška Vrhnika 
Darja Rajšek, OŠ Gradec, PŠ Jevnica 
Irena Bezjak, OŠ Velika Nedelja 
Tamara Urbančič, OŠ Košana 
 
Vprašanja udeležencev, razprava 

 

13:30 – 14:00 Pogostitev z ekološkimi živili in druženje 

 
Seminar je za člane mreže ŠEV brezplačen. Za zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA na spletnem obrazcu 
(poveži), in sicer do zapolnitve prostih mest. Prijave so odprte do četrtka, 21. novembra 2013. 

 


