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PRIJAVNICA za SODELOVANJE v dejavnostih projekta EAThink2015 (l. 2017): 
  

4. ŠOLSKI EKOVRTOVI 
 

OBVEZNOSTI ITR:  

- šoli nudi strokovno podporo v obliki delavnice pod vodstvom svojih strokovnjakinj za največ pet šol hkrati; 
- na željo šole sofinancira določene stroške v obliki nabave materiala, najvišji znesek sofinanciranja (vklj. z 
DDV) znaša 60 EUR. Sofinanciranje je možno le kot neposredno plačilo računa storitve ali materiala s strani 
ITR (plačilo oziroma povrnitev stroškov neposredno šoli ni možno). 
 
OBVEZNOSTI ŠOLE/učitelja:  

- se udeleži ene od delavnic v izbranem terminu (marec-junij 2017); 
- je načeloma pripravljena gostiti delavnico na svoji šoli (za največ 5 šol), če je to možno; 
- v primeru, da šola ustvarja nov ekovrt: zagotovi ustrezen prostor zanj, pripravi načrt ekovrta ter naredi in 
zasadi prve gredice. 
- v primeru, da šola nadgrajuje obstoječi ekovrt: naredi načrt nadgradnje ekovrta in opiše povezovanje z 
globalnim učenjem, ter ga izvede. Za pridobitev/obnovo znaka ŠEV obenem izpolni tudi redne pogoje zanj. 
- če želi sofinanciranje, na ITR predhodno pošlje predračun(e) za konkretne stroške; 
- s pripravljenim vprašalnikom pri učiteljih preveri poznavanje tematike pred in po zaključku dejavnosti; 
- poskrbi, da o dejavnosti poroča vsaj en lokalni ali regionalni medij (radio, časopis, TV…), kjer je omenjen 
tudi Inštitut za trajnostni razvoj, program Šolski ekovrt ter projekt EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno!;  
- na ITR v roku 14 dni po zaključeni dejavnosti, pošlje kratko poročilo o izvedbi dejavnosti v obsegu do 2 
strani + 2-3 fotografije. Opiše potek ter rezultate dejavnosti, vključene teme globalnega učenja in učinek. 

PRIJAVA: 
Naziv vzgojno – izobraževalnega zavoda:_______________________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________________________________ 

Mentor (ime, priimek, e-pošta in telefon kontaktne osebe, ki bo koordinirala dejavnosti ):  

_________________________________________________________________________________________ 

Dejavnost bi želeli izvesti: 

- približni termin (od marca do konca junija 2017):________________________________________________ 

 »Šolski ekovrtni projekt« vaše šole bo (obkrožite): 

a) Zasnova in ureditev novega šolskega ekovrta. 
b) Nadgradnja obstoječega šolskega ekovrta z novo, na globalno učenje navezujočo vsebino. 

Če ste obkrožili  b), ali bi želeli tudi PRIDOBITI ali OBNOVITI ZNAK ŠOLSKI EKOVRT (obkrožite)?          

DA  NE 

Smo člani Mreže šolskih ekovrtov (obkrožite):   DA  NE 
 
PRILOGA:                                                                                                                                                                         
V prilogi prosimo na kratko (do ena stran) opišite značilnosti zamišljenega vrta, vaše predloge nadgradnje, kakšno 
strokovno pomoč bi najbolj potrebovali, za kakšen namen bi potrebovali sofinanciranje… 

 
 
Kraj in datum:______________________________ Podpis odgovorne osebe (ravnatelja/-ice), žig: 
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