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VABILO na spomladanski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v torek, 24. 4. 2018 od 9.00 do 14.30  

v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),  

Masarykova cesta 16, Ljubljana 

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

S prihodom težko pričakovane pomladi se bomo podali novim ekovrtnim dogodivščinam 
naproti. Vabimo vas na letošnji spomladanski seminar, ki bo zelo dišeč in aromatičen. Z 
izbranimi predstavitvami vam bo gotovo v navdih! 

Osrednja tema tokratnega seminarja bodo čutni vrtovi, ki jo bo predstavila naša 
permakulturna strokovnjakinja Jožica Fabjan. 

Na seminarju bomo predstavili projekt Kompost gre v šolo in dejavnosti, v katere se boste 
lahko vključili v okviru projekta.  

Če želite, da vas obiščemo na vaši ustanovi, ne smete zamuditi predstavitve delavnic in 
predavanj, ki jih izvajamo na temo šolskega ekovrtnarjenja in globalnega učenja. Ogledate si 
jih lahko že na tej povezavi, na seminarju pa boste izvedeli še več. 

V drugem delu seminarja pa bomo spoznali preproste načine uporabe aromatičnih rastlin,  
(pridobivanje eteričnih olj), preizkusili pa bomo lahko tudi različne produkte (kreme, čajne 
mešanice, hidrolate itd.). 

Našim novim članom bomo podarili tudi izvod priročnika globalnega učenja »Jej lokalno, 
misli globalno«. 

Priporočamo, da tega dogodka nikakor ne zamudite!  

 
Veselimo se srečanja z vami! 
 
Ekipa programa ŠEV 
 
 
 
 

 
Seminar je za člane mreže ŠEV brezplačen. 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 četrtka, 19. aprila 2018.  
 

 

http://www.solskiekovrt.si/
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/ponudba-delavnic-in-predavanj/ponudba1/
mailto:solski.ekovrt@itr.si
https://goo.gl/forms/qZbAvYUB04MiGDFu2
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Program 
 

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

9:00 – 9:15 
Pozdrav organizatorja in vabljenih gostov  

(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

9:15 – 11:00 

 

OSREDNJA TEMA: Čutni vrtovi 

Jožica Fabjan, permakulturna strokovnjakinja 

11:00 – 11:30 
Predstavitev projekta Kompost gre v šolo – možnost sodelovanja šol in vrtcev 

dr. Anamarija Slabe, ITR 

11:30 – 11:50 
Predstavitev delavnic in predavanj o Šolskem vrtu in globalnem učenju 

dr. Anamarija Slabe, ITR 

11:50 – 12:20 Ekološka malica in druženje 

12:20 – 13:50 
Parna destilacija kot primer uporabe aromatičnih rastlin v praksi 

Ana Ličina, certificirana aromaterapevtka (Šola aromaterapije) 

 

13:50 – 14:00 

Celostni ali trajnostni način prehranske vzgoje in prehrane v vrtcih; predstavitev 
projekta Erasmus+ 

Tanja Bordon 

 14:00 – 14:30 Razprava – vprašanja, odgovori, zamisli … 

 

 

 

 

 
Organizator (v soorganizaciji z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport): 

INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Pisarna: Trubarjeva 50 (Okoljski center), 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 4397460, mobilni: 051 368 890 

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

http://www.solskiekovrt.si/
mailto:info@itr.si
mailto:solski.ekovrt@itr.si
http://www.solskiekovrt.si/
http://www.itr.si/

