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VABILO ZA VRTCE, ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE: 

Sodelovanje v dejavnostih projekta 

»Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje!« 
 

Inštitut za trajnostni razvoj vabi šole, vrtce, dijaške domove … (VIZ), da se nam pridružijo v projektu 
Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje, ki ga sofinancira Eko sklad. Učili se 
bomo, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo pravilnega kompostiranja izdelamo humus – 
najbolj dragoceno gnojilo za naše vrtne in sobne rastline, ob tem pa varujemo okolje in podnebje.  

V projektu lahko sodelujete vsi VIZ ne glede na to, ali šolski ekovrt imate ali ne!  

Projekt je namenjen spodbujanju lastnega kompostiranja od šolskih in hišnih vrtov do malih 
skupnostnih projektov. 

Načrtujemo 10 delavnic na VIZ, kjer bomo postavili kompostnike in izvedli usposabljanje za pravilno 
kompostiranje ter za izdelavo načrta ravnanja z organskimi odpadki na VIZ.  
 

Več o dejavnostih in o pogojih sodelovanja preberite v nadaljevanju. Rok za prijave je 26. april 2018 
(na solski.ekovrt@itr.si). 

Priporočamo, da pohitite s prijavami, saj je število mest omejeno.  

 

Regijske delavnice na temo kompostiranja 

K sodelovanju vabimo VIZ, ki želijo kompostiranje vključiti v učno/vzgojni proces. V maju bomo začeli 
izvajati regijske delavnice na temo kompostiranja, ki bodo vključevale tudi praktično postavitev 
kompostnikov na VIZ.  

Skupaj bomo izvedli 10 regijskih delavnic na VIZ – gostiteljih, ki se jih bodo lahko udeležili tudi 
predstavniki drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov. 

Sodelujete lahko ali kot gostitelj ali pa kot udeleženec usposabljanja. Pri izbiri gostiteljev bodo imeli 
prednost VIZ, ki še nimajo kompostnika. 

Strokovna pomoč obsega izvedbo delavnic za več VIZ hkrati. V okviru finančne pomoči bomo za 
gostitelje nabavili tudi kompostnik, ki ga bomo potrebovali za izvedbo. 

Pogoj za sodelovanje je: 

a) prostor za postavitev kompostnika, in  

b) imate vir organskih odpadkov, ki jih je možno kompostirati (ostanki surove zelenjave in sadja, 
zeleni vrtni odpad ipd.).  

Tudi če kompostnik že imate, se lahko vaš predstavnik udeleži usposabljanja na eni izmed regijskih 
delavnic. 

Med prispelimi prijavami bomo izbrali 10 VIZ, na katerih bomo izvedli delavnico in postavili 
kompostnik, ostale prijavljene šole, pa bomo povabili, da se udeležite ene od teh delavnic. Izvajali jih 
bomo od maja do novembra.  
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Če želite sodelovati, izpolnite prijavnico, ki jo dobite TUKAJ. O izboru vas bomo obvestili v začetku 
maja. 

Prijavite se lahko za termin maj-julij 2018 in pa tudi že za naslednje šolsko leto (september-november 
2018). 

 

DEJAVNOSTI, V KATERE SE BOSTE ŠE LAHKO VKLJUČILI v okviru projekta 
(pogoj je sodelovanje na regijskih delavnicah): 

Izvedba javnega dogodka na VIZ 

Med vsemi sodelujočimi bomo izbrali 3 vzgojno-izobraževalne ustanove, ki jim bomo sofinancirali 
izvedbo javnega dogodka. Pri tem vam bomo sodelavci ITR nudili strokovno in materialno pomoč 
(nabava morebitnih materialov, potrebnih za izvedbo, do zneska 200 €) ter se dogodka tudi udeležili.  

Dogodek je lahko razstava, predstavitev kompostnika in kompostiranja staršem, dan odprtih vrat ipd.  

 

Izbor dobrih praks 

Na podlagi poročil, fotografij in naših obiskov bomo izbrali predvidoma 3 vzgojno-izobraževalne 
ustanove z dobrimi praksami.  

Predstavili se boste na zaključnem posvetu, navedeni v časopisu Šolski razgledi in reviji Skupaj za 
zdravje človeka in narave, ter na spletnih straneh.  

Na zaključnem posvetu pa vam bomo podelili tudi priznanja in znak/zastavico (z logotipom 
deževnika). 

 

Natečaj za oblikovanje logotipa 

Bodoče mlade mojstre kompostiranja in druge otroke z umetniško žilico vabimo k soustvarjanju 
prepoznavnega znaka projekta Kompost gre v šolo. Motiv, ki ga bodo otroci upodabljali, naj bo naš 
nepogrešljivi vrtni pomočnik – deževnik.  

Med vsemi prispelimi prispevki (risbicami, grafikami itd.) bo naša strokovna komisija izbrala pet 
najbolj simpatičnih logotipov, ki bodo objavljeni na spletni strani. Najboljšega pa bomo uporabili kot 
idejno zasnovo za logotip, ki bo krasil naše zastavice, priznanje za dobro prakso in druga 
izobraževalna ter promocijska gradiva. Otroka z najboljšo idejo pa čaka tudi nagrada. 

O začetku natečaja bomo vse prijavljene VIZ obvestili v maju! 

Vsem sodelujočim VIZ bomo ob koncu projekta na zaključnem posvetu (predvidoma v decembru) 
podelili tudi priznanja. 

DODATNE INFORMACIJE:  

Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem smo vam na voljo prek e-pošte (solski.ekovrt@itr.si) ali 
telefona (0590 71 333, 01 4397 460 in 051 368 890). Več na http://www.solskiekovrt.si/vabilo-
kompost-gre-v-solo/.  
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