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STVO V PROJEKTU 



 

Vzgoja za trajnostni razvoj! 
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RAZISKOVANJE 



 

PROJEKT SPODBUJA 

zdrav prehranski in življenjski slog 

uživanje ekoživil  

lokalno ekološko pridelavo 

vzgoja otrok za sodelovanje in solidarnost 

ohranjanje biotske pestrosti 

varovanje okolja 

vpetost ŠEV v lokalno 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. 

Promocija ekološke pridelave in ekoživil v smislu 
trajnostne potrošnje. 

Idealna podpora uvajanju ekoživil v 
šolske/vrtčevske kuhinje. 

Idealna podpora EU shemi šolskega sadja. 



 

ZAKAJ SO ŠOLSKI EKOVRTOVI POTREBNI? 

    

 Živ stik – celovita izkušnja narave in vrta za VSE 
otroke in mlade 

Spoznavanje načel ekološke pridelave hrane in 
ekološkega gospodarjenja v praksi. 

Spoznavanje celovite kakovosti živil, ki vključujejo 
prehransko vrednost živil, vplive na okolje, 
socialne vidike idr. 

 

 

 



 

ZAKAJ JE PROJEKT ZANIMIV ZA PARTNERJE? 

Vzgoja prihodnjih generacij v odgovorne državljane, 
ki prevzemajo lastno odgovornost za svoje zdravje in 
za okolje.  

Vzgoja prihodnjih generacij, ki poznajo in cenijo 
ekološko kmetijstvo in ekoživila. 

Ne le ekoživila – tudi drugi zeleni izdelki in storitve. 

Možnost neposredne predstavitve  ekoizdelkov. 

Možnost neposrednega stika s ciljnima skupinama 
potrošnikov in javnih naročnikov. 

Strokovna podpora ITR partnerjem! 

 



 

LOKALNA SKUPNOST KOT PARTNER 

ZAKAJ?    
 vzgoja odgovornih, osveščenih občanov 

Podpora lokalni oskrbi z ekoživili, razvoju (ekološkega) 
 kmetijstva in razvoju podeželja v občini  

Skrb za okolje in naravo 

 

KAKO?  

Fin. podpora za ureditev in vzdrževanje vrta 

Fin. podpora za pridobitev znaka ŠEV, sponzorstvo 
 članstva v ŠEV  

Sodelovanje in pomoč pri organizaciji dogodkov v ŠEV 

… 



 

DEJAVNOSTI projekta danes in jutri 

  DOGODKI za člane 
seminarji in terenske delavnice za mentorje ŠEV (večkrat letno in v 
različnih regijah), 

razstava in ogledi dejavnosti članic mreže – izmenjava izkušenj, 

aktivnosti in predstavitve v času Ekotedna in Ekopraznika, 

javne predstavitve na gostujočih dogodkih lokalno in nacionalno  

 

LISTINA ŠEV in podelitev ZNAKA Šolski ekovrt šolam 

srečanja in seminarji večkrat letno in v različnih regijah; 

nagradni natečaji /igre (tudi spletne), dogodki za lokalne 
skupnosti… 

tematski vrtički 

ekskurzije doma in v tujino 

 idr.  
  



 

DEJAVNOSTI projekta danes in jutri 

KOMUNICIRANJE 

Spletni portal projekta http://www.solskiekovrt.si/ 
(obisk spletne strani!) 

Mesečna izdaja e-biltena Mreže ŠEV (200 naslovnikov) 

Javni in medijski dogodki 

Partnerstvo z mediji: RTVSLO, Za zdravje, radio, revije, 
časopisi, spletni portali… 

Družabna omrežja Facebook, Twitter? 
 

 

 

   “Šolski ekovrt” je primer dobre prakse v Sloveniji  
    v okviru projekta Slovenija znižuje CO2. 
 

http://www.solskiekovrt.si/
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VESELIMO SE POGOVORA  
Z VAMI! 


