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VABILO  

na spomladanski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v sredo, 8. 5. 2019 od 8.00 do 15.00  

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

Masarykova cesta 16, Ljubljana 

 
 

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

 

 

Šolsko leto gre sicer počasi h koncu, šolski in vrtčevski ekovrtovi pa so ravno začeli najbolj 

oživljati! Čas je, da se srečamo še zadnjič v tem šolskem letu.  

Ker smo na ITR opazili, da je prehrana na VIZ še vedno pereč problem, bo osrednja tema 

tokratnega seminarja namenjena ravno prehrani v šolah in vrtcih, seveda tudi v povezavi z 

našimi vrtovi. 

V uvodnem delu vam bomo poleg najaktualnejših in celovitih pogledov na prehrano predstavili 

tudi razmere v slovenskih šolah in vrtcih, pa tudi primere dobrih praks okolju prijaznejše 

prehrane iz Slovenije in tujine.  

Sledile bodo delavnice, na katerih bomo poskušali zbrati čim več dobrih pristopov do bolj 

okolju in zdravju prijazne prehrane v VIZ.  

Drugi del seminarja pa bo namenjen prehrani v povezavi z našimi vrtovi. 

 

 

Vabimo vas, da dan preživite v naši družbi. Veselimo se srečanja z vami! 

Ekipa Inštituta za trajnostni razvoj 

 

 

 

 

 
Seminar je za člane mreže ŠEV brezplačen, drugi zainteresirani se obrnite na nas. Za 
zagotovitev mesta je OBVEZNA PRIJAVA prek e-pošte: solski.ekovrt@itr.si ali prek obrazca in 
sicer do zapolnitve prostih mest. Skrajni rok za prijavo je petek, 3. maj 2019.  

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
mailto:solski.ekovrt@itr.si
https://forms.gle/Pa8SfP2N5KNvPgSz9
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Program 

 

8:30 – 9:00 Prihod udeležencev, (eko in pravična) jutranja kava/čaj 

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

9:15 – 10:00 
Kakšna prehrana koristi našemu zdravju in našemu okolju?  

dr. Anamarija Slabe, ITR 

10:00 – 10:10 
Rezultati ankete o prehrani v VIZ 

Lidija Turk, ITR 

10:10 – 10:30 

Primeri dobrih praks okolju prijaznejše prehrane iz Slovenije in tujine (zeleno javno 
naročanje živil), zaključek projekta Empowering Public Food Procurement 

Damjana Golob Lavrič, ITR 

10:30 – 10:40 Kratek odmor (priprava na delavnice) 

10:40 – 11:40 
Delavnice: Dobri pristopi do bolj okolju in zdravju prijazne prehrane v VIZ, vloga 
šolskih/vrtčevskih ekovrtov 

11:40 – 12:00 Predstavitev ugotovitev delavnic 

12:00 – 12:40 Ekološka malica in druženje 

12:40 – 13:50 
Pridelki z vrta skozi vse letne čase 

Jožica Fabjan, ITR 

13:50 – 14:10 
Smernice ŠEV za varno hrano iz šolskih ekovrtov: kako jih uporabljati? 

dr. Anamarija Slabe, ITR 

14:10 – 14:30 Povzetek in zaključek seminarja 

  

 

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

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