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PREDSTAVITEV 
PROJEKTA 



 

Vzgoja za trajnostni razvoj! 
 



 

ZAKAJ? 

Vse manj otrok je deležnih neposrednih izkušenj 
vrta in narave 

Hrana ne raste na policah supermarketov! 

Kakovost hrane? Zdravo okolje? Sodelovanje? 

Doživljanje     razumevanje  

Celovita izkušnja 

Razumeti in prevzeti odgovornost za svoje 
življenje in za okolje 



 

NAMEN PROJEKTA: 

Spodbuditi oblikovanje ekoloških šolskih vrtov na 
slovenskih šolah in vrtcih. 

Nuditi strokovno podporo pri vzpostavitvi, 
delovanju in razvoju ekoloških šolskih vrtov. 

Spodbujati povezovanje in sodelovanje med 
šolami oziroma mentorji ekoloških šolskih vrtov v 
Sloveniji. 



 

Biotska pestrost:  

 
biologija, spoznavanje narave, jeziki, 

zgodovina, geografija, likovni pouk, 

glasbeni pouk, gospodinjstvo… 



 

Biotska pestrost:  
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Biotska pestrost 



 

 

Tla: biologija, kemija, fizika, matematika… 



 

 

Kompostiranje: kemija, biologija, fizika 



 

Razvoj rastlin – razvoj življenja:  

seme – mlada rastlinica – rast in razvoj 

 



 

Povezave: npr. čebele – hrana 

 

metode kmetovanja – vpliv na čebele 

čebele – vpliv na uspeh kmetovanja  



 

Povezave: hrana – počutje (zdravje?) 
 

Dobra hrana – dobro počutje, športne in 

plesne zmožnosti, boljši videz (npr. koža)…  



 

Dosedanje glavne dejavnosti 

 Mreža šolskih ekovrtov – 146 članov 

 Izvedba 15 terenskih delavnic permakulturnega načrtovanja 
šolskih ekovrtov; po vsej Sloveniji, pribl. 100 mentorjev 

 Uvodni seminar (marec 2011) 

 Učna gradiva za mentorje 

 Spletni portal 

 Zbiranje in posredovanje izkušenj 

 Prepoznavnost – znak/logotip ŠEV 

 Delovna srečanja mreže šolskih ekovrtov 

 Javne predstavitve 

Na šolah – lokalno 

Predstavitev projekta in dejavnosti ŠEV - nacionalno 



 

 e-bilten z novicami 

 Poročanje o delu ŠEV na spletni strani projekta, šol… 

 Obveščanje javnosti o projektu, promocija: 

Dan ŠEV na Ekotednu v Ljubljani – 8.9.2011 

Predstavitev ŠEV na Ekoprazniku v LJ – 10.9.2011 

 Sodelovanje z mediji – nacionalno in lokalno 

 Nadaljnji razvoj mreže ŠEV 

Analiza izkušenj in potreb 

Podpora javnih služb 

 Sponzorji: nacionalno in lokalno (za šole) 

Podpora javnosti, društev…! 

 Zagotovitev financiranja osnovnih dejavnosti Mreže 

 
 

Dosedanje glavne dejavnosti 



 

Spletni  portal  Šolski  ekovrt 



 

DRUŽINA ZNAKOV ŠEV 



 

MEDIJSKA PREPOZNAVNOST 
OBJAVE  

Odzivi javnosti in medijev so 

zelo vzpodbudni. 
 

 V prvih 18 mesecih smo o šolskih 
ekovrtovih brali in slišali: 

 na različnih spletnih medijih (portali revij 
Delo in dom, Delo, Gorenjski glas,…),  

v tiskanih medijih (Dnevnik, Nedelo, 
Skupaj za zdravje človeka in narave, 
Bogastvo zdravja, Kmečki glas,…),  

 na radiu (Radio Slovenija 1 in 2, HIT, 
Študent, Gorenjc idr.)  

na vrsti drugih spletnih strani 

 

 



 

NEKATERI DOSEŽKI projekta 

Mreža šolskih ekovrtov: v maju 2012 vključenih že 146 vzgojno-
izobraževalnih zavodov z vse Slovenije (od 830 OŠ in vrtcev) 

 

 

 
Projekt z RTVSLO: 

 - snemanje dogodka – zasaditve šolskega ekovrta  
 na Gimnaziji Šiška (sodelovalo 7 OŠ in ugledni  
 gostje) 12. aprila 2012 
 - ponovno snemanje septembra 2012 
 - predvajanje v oddaji Dobro jutro Slovenija,  
   dostopno bo na spletnem portalu in na CD  

Predstavitev projekta in dejavnosti dveh šol v  

 radijski oddaji Hudo! na Radiu Slovenija 1  

 posnetek oddaje: http://tvslo.si/#ava2.134525315 

 

 

Projekt je bil izbran za primer dobre prakse  v 
Sloveniji v okviru projekta Slovenija znižuje CO2. 

http://tvslo.si/


 

 Prva faza projekta: 15.1.2011 – 15.6.2012 

 Partner v Švici: FiBL – Raziskovalni inštitut za 

    ekološko kmetijstvo 

 

 Izvedbo prve faze omogočila donacija Švice v 

okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski 

uniji. 

 



 

O INŠTITUTU ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Zasebni neprofitni zavod, ustanovljen l. 1995 

Naše poslanstvo: podpora razvoju ekološkega kmetijstva (in 
ekoživil) z osveščanjem, raziskovanjem in svetovanjem ter z 
inovativnimi projekti promocije in izobraževanja. 

Še posebej se posvečamo izobraževanju otrok, mladih in 
učiteljev.  

Razvijamo močno mednarodno sodelovanje v več 
mednarodnih organizacijah in projektih, povezanih z ekološkim 
kmetijstvom in trajnostnim razvojem.  

Smo člani IFOAM (Mednar. zveza gibanj za ekološko kmetijstvo) 
in IFOAM EU, kjer zastopamo slovenske člane.  

Spletna stran ITR: www.itr.si  



 

Projektna ekipa 

Vodja projekta (ITR): 

Anamarija Slabe, univ. dipl. inž. kmet. 

Zunanja strokovna sodelavka za permakulturo: 

Jožica Fabjan, certif. permakulturna načrtovalka 

Strokovne sodelavke (ITR): 

Ariana-Lucija Tratar-Supan, univ. dipl. inž. kmet. – oseba za stike 
s člani mreže 

Urša Šebenik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.  

“Ambasadorka” projekta: Manca Košir 

 

… in še računalničar, oblikovalka in spletni administrator. 



 

Nekaj referenc ITR 

pripravili smo prve zasebne standarde (1995) in osnutek 
zakonodaje za ekološko kmetijstvo (1998) in spodbudili 
ustanovitev prvega društva ekoloških kmetov (1997) 

Strokovno svetovanje kmetom za preusmerjanje v ekološko 
kmetijstvo v MOL (1998 – 2009) 

Projekt ekološke tržnice v Ljubljani (1999 – 2012) 

Ekopraznik (od l. 2001) in Ekoteden v Ljubljani 

Pomemben prispevek k oblikovanju Akcijskega načrta razvoja 
ekokmetijstva v Sloveniji do l. 2015 (ANEK), 2004 

Zelo uspešna kampanja “Brez GSO!” (2007 – 2009) 

Prva raziskava trga ekoživil v Sloveniji (2-letni razisk. projekt, 
2009-2010), sodelovanje v več EU razisk. proj. ekokmetijstva 

Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil (2010) 

Vodenje priprave ANEK v Črni gori/Min. kmet. ČG, 2011 

 



 

…in še nekaj 
utrinkov iz  

Mreže šolskih 
ekovrtov: 



 

…z vrta na mizo 



 

Čisto drugačen pričetek 
novega šolskega leta! 



 

Zeliščni vrt  
v letu 2010 in 2011: 

mentorica Tamara Urbančič 

 Kmetijski krožek OŠ Podgora  



 

ŠOLSKI SADOVNJAK PRI 
PODRUŽNIČNI ŠOLI 

JANČE 



 

VVZ Antona Medveda Kamnik 

IN 

VVZ Šentvid 

  

 



 

RAZVIJANJE ČUTILA ZA VONJ 



 

OPAZOVANJE ŽIVALI NA VRTU 
 



 PRVI PRIDELEK… 



 



 

“Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen.” 


