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VABILO na jesenski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 

 in EAThink: Jej lokalno, misli globalno! 
 

v četrtek, 24. 11. 2016 od 9. do 14.15 na Gospodarskem razstavišču v dvorani Povodni mož 4 

(v okviru sejma Narava-zdravje), Dunajska cesta 18, Ljubljana 

 

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

Letošnji jesenski seminar nudi posebno doživetje: poleg udeležbe na njem si boste lahko ogledali tudi sejem 
Narava-zdravje – vključno z našo razstavo »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!« v okviru projekta 
EAThink2015.  

Na seminarju bomo po letu in pol znova podelili znake Šolski ekovrt in že pridno pregledujemo vaše prijave. 

Program je znova oblikovan tako, da boste prišli na svoj račun tako vrtci kot šole. 

Uvodno temo Kompostiranje smo izbrali na osnovi izkušenj z naših številnih terenskih dejavnosti, kjer 
vidimo, da bi večini šol in vrtcev dodatno znanje o tej temi izjemno koristilo. Je pa tudi 100 % v skladu z 
motom EAThink – »Jej lokalno, misli globalno!«. 

Ker se boste OŠ in SŠ tudi v letu 2017 lahko vključevale v dejavnosti projekta EAThink in globalnega učenja, 
bomo predstavili letošnje izkušnje, še zlasti dejavnost Šolski ekovrt, ki se bo zrcalila tudi skozi predstavitve 
letošnjih prejemnikov znaka ŠEV.  

 
Sam seminar vključno s pogostitvijo je za člane mreže ŠEV brezplačen. Ker pa poteka v okviru sejma, bo 
potrebno plačati vstopnino za sejem. Z Gospodarskim razstaviščem smo se dogovorili za POPUST ZA 
UDELEŽENCE SEMINARJA: za vse prijavljene bo vstopnina 5 €/osebo (polna cena je 7 €), popust boste 
uveljavili na blagajni sejma, kjer bodo imeli seznam udeležencev. Natančna navodila bomo pravočasno 
poslali vsem prijavljenim. (Za imetnike kartice zvestobe Lekarne Ljubljana, kartice Mercator Pika ali članov 
kluba T2, pa bo ob predložitvi omenjenih kartic ali kupona T2, vstopnina 4 €. Več o pogojih popustov sejma 
najdete TUKAJ). 
 
Za zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA prek e-pošte: solski.ekovrt@itr.si ali prek obrazca in sicer do 
zapolnitve prostih mest. Prijave so odprte do petka, 18. novembra 2016.  
Ker bo letos dvorana nekoliko večja, se lahko iz vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda (enote) na seminar 
prijavita do dve osebi.  

 

Organizator: 

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana 

Tel.:  01 2497 465, 05 90 71 333, mobilni: 051 368 890 

info@itr.si, www.solskiekovrt.si, www.itr.si, http://eathink2015.org/sl/ 
 

http://www.solskiekovrt.si/
http://itr.green-smoothie.org/wp-content/uploads/2016/10/Tloris-razstavi%C5%A1%C4%8Da-dvorane.jpg
http://www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/kako-do-nas
http://eathink2015.org/sl/
http://eathink2015.org/sl/
http://www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/vstopnina
mailto:solski.ekovrt@itr.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczCh0iYb3luSpNDko2YcdYylaAcrn4xxZ1t1PjwxCqFFIYPA/viewform?c=0&w=1
mailto:info@itr.si
http://www.solskiekovrt.si/
http://www.itr.si/
http://eathink2015.org/sl/
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Program seminarja 
 

8:30–9:00 Prihod udeležencev, jutranja kava ali čaj 

9:00–9:20 

 

Pozdrav in pregled aktualnih dejavnosti Šolskih ekovrtov v povezavi s projektom 
EAThink  

Pozdrav gostov (vabljeni: MZZ, MIZŠ…) 

9:20–10:30 

 

Kompostiranje je več kot recikliranje: Kompost = srce ekovrta   

Jožica Fabjan, ITR 

Primer dobre prakse: OŠ Žirovnica 

10:30–12:00 

 

Podelitev znakov Šolski ekovrt  

ITR in ambasadorka Šolskih ekovrtov ga. Manca Košir 

Sledijo kratke predstavitve ekovrtov s strani prejemnikov znaka  

12:00–12:40 

 

Ekološka malica in druženje 

Malico bodo pripravili dijaki BIC – Biotehniškega izobraževalnega centra, Ljubljana  

12:40–13:45 

Vzporedni 
program: 

OŠ in SŠ v dvorani 
Povodni mož 4 

12:40–13:45 

Vrtci v dvorani 
Povodni mož 2 

 

Za OŠ in SŠ:  

Učna raba šolskih ekovrtov, globalno učenje: 

Učna raba šolskih ekovrtov. Izvajanje projektnih dejavnosti na šolah v letu 2017: 
prireditve, zasnova ali nadgradnja šolskega ekovrta, videonatečaj…  

Jožica Fabjan, Anamarija Slabe in gostje (Srednja trgovska šola v Ljubljani) 

Za vrtce:  

Aktualne teme vrtčevskega ekovrtnarjenja.  

Alenka Henigman, ITR 

13:45–14:00 Skupni zaključek, povzetek dejavnosti 

 

Vabimo vas tudi na naše (ob)sejemske dejavnosti na sejmu Narava-Zdravje: 

- Didaktična razstava »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!« ves čas sejma, od 24. do 27. 11. 
2016 (izvajamo tudi vodene polurne oglede razstave za predhodno registrirane skupine dijakov in 

učencev 7. 9. razreda OŠ). V Stekleni dvorani. 

- 25. 11. 2016, 9:00 11:00, delavnica za otroke Od semena do semena, vodi Jožica Fabjan, 
permakulturna strokovnjakinja. V preddverju kupole - AVLA DESNO. Vsa prosta mesta so že 
zapolnjena! 

- 26. 11. 2016, 14:00 15:00, javno predavanje Trajnostno načrtovanje ekoloških vrtnih gredic po 
načelih permakulture, predava Alenka Henigman, permakulturna strokovnjakinja. V preddverju 
kupole - AVLA LEVO. Prijava na 014397460 ali prek obrazca. 

http://www.solskiekovrt.si/
http://itr.green-smoothie.org/wp-content/uploads/2016/10/Tloris-razstavi%C5%A1%C4%8Da-dvorane.jpg
http://itr.green-smoothie.org/wp-content/uploads/2016/10/Tloris-razstavi%C5%A1%C4%8Da-dvorane.jpg
http://itr.green-smoothie.org/wp-content/uploads/2016/10/Tloris-razstavi%C5%A1%C4%8Da-dvorane.jpg
https://docs.google.com/forms/d/17TGcNZrx4YKC9rxFzHkrJPl8HXyw-TJt4fRJVgNJFJo/edit

