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Ljubljana, 12.5.2016

TRIKRAT ZELENO V LJUBLJANSKIH ŠOLSKIH EKOVRTOVIH!
Vabilo osnovnim in srednjim šolam v Mestni občini Ljubljana
Dragi šolski ekovrtnarji na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah - mentorji, učenci, dijaki!
V letošnjem maju in juniju se ponuja odlična priložnost, da opozorimo na naše šolske ekovrtove, na njihov
pomen za bolj zeleno – okolju prijazno in zdravo prihodnost za otroke in mlade:
Prva ZELENA priložnost je Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016!
Druga ZELENA priložnost je evropski Zeleni teden konec maja/začetek junija letos!
Tretja ZELENA priložnost pa so vaše-naše dejavnosti na šolskih ekovrtovih!
Zato vas vabimo, da se vključite v dejavnosti, s katerimi bomo vaše-naše šolske ekovrtove postavili na
»zeleni« zemljevid Evrope – v času evropskega Zelenega tedna (Green Week).
Ponujamo vam naslednje dejavnosti:
1. 24. maja 2016 med 9. in 11:30. uro vas vabimo k akciji na urbanem ekovrtičku pri Dijaškem domu
Tabor. Oskrbeli bomo vrt, spoznali pomen združevanja različnih rastlin (npr. vrtnice + sivka) in
spoznali, kako poteka pridelovanje semen.
Z akcijo bomo počastili »Evropski dan parkov« in Ljubljano pozvali, da se priključi evropskim
mestom brez pesticidov na javnih površinah (vseevropska pobuda). O tem bomo pripravili tudi
konferenco za medije, kjer bodo predstavljene tudi sodelujoče šole.
Na vrtičku bomo lahko sprejeli pribl. 20 učencev ali dijakov.
2. Dogodek na šolskem ekovrtu: v času od 24. maja do 15. junija vas naš strokovnjak lahko obišče na
šoli ter vam pomaga pri izvedbi dejavnosti na šolskem ekovrtu s strokovnimi nasveti o šolskem
ekovrtrnarjenju, s predavanjem, pogovorom… z učenci, učitelji, starši… - po vaši izbiri. Velja tudi za
tiste, ki še nimate šolskega ekovrta, pa bi ga radi imeli.
Pišite nam/pokličite nas, da se pogovorimo o možnih vsebinah in terminih. Predlagamo 30. maj in 2.
junij (teden pred Svetovnim dnevom okolja).
Obiskali bomo lahko dve šoli, zato pohitite s prijavami!
Šola se lahko prijavi za obe dejavnosti.

Nadaljnje informacije/kontakt/prijave: info@itr.si, tel. 01 4397 460 ali 051 368 890 (Inštitut za trajnostni
razvoj).

Moto dejavnosti je »TRIKRAT ZELENO – brez pesticidov«, izvedbo dejavnosti pa nam omogoča PAN
(Pesticide Action Network). S sodelovanjem v akcijah boste pomagali pri boju za bolj zdravo okolje v
Ljubljani in Sloveniji.

