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VABILO  

na jesenski seminar programa »Šolski ekovrtovi« 
 

v sredo, 10. 11. 2021, od 14.30 do 18.00  

prek spletne aplikacije Zoom  

 
 

Spoštovane mentorice in mentorji šolskih in vrtčevskih ekovrtov! 

 

Dela v vrtovih se zaključujejo, ob času seminarja bomo stopili že globoko v jesen. Razmišljati lahko 

začnemo o tem, kaj pripraviti do spomladi, da bomo naše otroke in mladino čim bolj zgodaj vključili v 

vrtnarske dejavnosti.  

Predstavili vam bomo vzgojo sadik spomladi, tudi z vključevanjem dodatne osvetlitve. 

Odpiramo tudi novo temo – gozdni vrt. Kaj je gozdni vrt, po čem se razlikuje od zelenjavnega in kako se 

lahko lotimo tega izziva, nam bo predstavil Aljaž Plankl. 

Predstavili vam bomo delo z aplikacijo Šolski ekovrtovi – kako lahko dodajate oziroma spreminjate 

podatke o šolskem ekovrtu na vašem VIZ. 

Na koncu seminarja bomo podelili znake Šolski ekovrt vsem VIZ, ki so izpolnili merila zanj. Če želite 

pridobiti ali podaljšati znak, a še niste poslali obrazca za pridobitev ali podaljšanje znaka, vas 

prosimo, da to storite čim prej! Rok za oddajo obrazca je 30. 10. 2021. 

 

E-seminar bo potekal prek spletne aplikacije Zoom. Povezavo na dogodek boste vsi prijavljeni dobili po 

e-pošti kak dan pred seminarjem.  

Veselimo se srečanja z vami! 

Ekipa programa Šolski ekovrtovi 

 
 
 
 

 
Seminar je za člane mreže ŠEV s plačano članarino 2021/2022 brezplačen, je pa potrebna predhodna  
PRIJAVA prek e-pošte: solski.ekovrt@itr.si ali prek obrazca. Skrajni rok za prijavo je ponedeljek, 8. 
november 2021.  

https://vrtbrezprekopavanja.si/
https://uni-lj.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/e1da73645de2454ea03cbdf20610153d
http://www.solskiekovrt.si/pridruzi-se-2/merila/
mailto:solski.ekovrt@itr.si
https://forms.gle/Lw5ZN7ScQiUmF5gv8


 

DRUŠTVO ŠOLSKI EKOVRTOVI 
Trubarjeva 50 
1000 Ljubljana 
solski.ekovrt@itr.si 
www.solski.ekovrt.si  
  

 

 
 

Program 

 

14.30–14.40 Pozdrav in uvod 

14. 40–15.20 
Vzgoja sadik in priprava tal spomladi 

dr. Anamarija Slabe, Društvo ŠEV 

15.20–16.00 
Gozdni vrt: osnovne značilnosti in načela 

Aljaž Plankl 

16.00–16.30 

Kako vnesem oziroma osvežim predstavitev ŠEV na našem VIZ v spletni aplikaciji 
Šolski ekovrtovi?  

Lidija Turk, mag. inž. hort., Društvo ŠEV 

16.30–16.45 Odmor 

16.45–18.00 

Predstavitev dobitnikov znakov Šolski ekovrt:  

- Podelitev znakov: novi dobitniki znaka ŠEV in VIZ, ki obnavljajo znak (Lidija 
Turk, mag. inž. hort.)  

- Predstavitve VIZ, ki znak prejmejo prvič in tisti, ki ga obnavljajo 

 

 

Organizator: 

DRUŠTVO ŠOLSKI EKOVRTOVI, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, solski.ekovrt@itr.si, 

www.solski.ekovrt.si  

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

