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VABILO za vrtce in šole, ki ste sodelovali v projektu 

»Kompost gre v šolo – Kompostiranje je več kot recikliranje!« 
 

IZVEDBA JAVNEGA DOGODKA NA VIZ 
 

Inštitut za trajnostni razvoj vabi šole in vrtce k izvedbi javnega dogodka na šoli/vrtcu na temo 
kompostiranja. 

Sodelavci Inštituta za trajnostni razvoj vam bomo nudili strokovno in materialno pomoč. K materialni 
pomoči sodi nabava morebitnih materialov, potrebnih za dogodek; v kolikor kompostnika še nimate, 
imate pa dovolj organskih odpadkov, vam lahko sofinanciramo tudi kompostnik/-e. Sofinancirali vam 
bomo material v znesku do 200 €. 

Dogodek je lahko razstava, akcija, predstavitev kompostnika in kompostiranja staršem, dan odprtih 
vrat ipd. V sam dogodek naj se vključijo tudi starši in lokalna skupnost, z namenom, da šola/vrtec oz. 
otroci uporabijo pridobljeno znanje o kompostiranju iz projekta Kompost gre v šolo in ga predstavijo 
širši javnosti. Zaželeno je, da na sam dogodek povabite tudi novinarje in o samem dogodku poročate 
prek spletne strani šole/vrtca.  

Z dogodkom lahko obeležite tudi svetovne dneve (26. 11. evropski teden zmanjševanja odpadkov, 
5. 12. svetovni dan tal …) – ni nujno, da je dogodek točno na ta dan. 

 

Po izvedbi dogodka nam pošljite kratko poročilo (1-2 strani) in nekaj fotografij s samega dogodka. V 
poročilu navedite okvirno število sodelujočih učiteljev, učencev in staršev. 

 

Pogoji sodelovanja: 

Sodelujete lahko vsi VIZ, ki ste se udeležili (oz. se še boste) ene izmed regijskih delavnic 
kompostiranja, ki jih izvajamo od maja do oktobra 2018. 

Če želite sodelovati, izpolnite prijavnico, ki jo dobite TUKAJ. Prijavnico pošljite po e-pošti na 
solski.ekovrt@itr.si ali po navadni pošti na naslov Inštitut za trajnostni razvoj, Trubarjeva 50, 1000 
Ljubljana. 

Sporočite nam, kakšen dogodek bi želeli izvesti in nam pošljite oceno materialnih stroškov dogodka. 
(Če boste izbrani, bomo potrebovali tudi predračun, ki se bo glasil na nas.) 

 

Med prispelimi prijavami bomo izbrali tri vzgojno-izobraževalne zavode, ki jim bomo sofinancirali 
izvedbo javnega dogodka. 

Rok za prijave je 20. oktober 2018. O izboru vas bomo obvestili čim prej oz. najpozneje do konca 
oktobra.  

Prosimo vas, da pohitite s prijavami, saj lahko podpremo le tri dogodke. 

 

http://www.itr.si/wp-content/uploads/2018/09/Prijavnica_javi-dogodek.docx
mailto:solski.ekovrt@itr.si
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DEJAVNOSTI, V KATERE SE BOSTE ŠE LAHKO VKLJUČILI v okviru projekta 
(pogoj je sodelovanje na regijskih delavnicah): 

 

Izbor dobrih praks 

Na podlagi poročil, fotografij in naših obiskov bomo izbrali predvidoma 3 vzgojno-

 izobraževalne ustanove z dobrimi praksami.  

Predstavili se boste na zaključnem posvetu, navedeni boste v časopisu Šolski razgledi in reviji 

Skupaj za zdravje človeka in narave, ter na spletnih straneh.  

Na zaključnem posvetu pa vam bomo podelili tudi priznanja in znak/zastavico (z logotipom 

deževnika). 

 

Natečaj za oblikovanje logotipa 

Bodoče mlade mojstre kompostiranja in druge otroke z umetniško žilico vabimo k 

soustvarjanju prepoznavnega znaka projekta Kompost gre v šolo. Motiv, ki ga bodo otroci 

upodabljali, naj bo naš nepogrešljivi vrtni pomočnik – deževnik.  

Med vsemi prispelimi prispevki (risbicami, grafikami itd.) bo naša strokovna komisija izbrala 

pet najbolj simpatičnih logotipov, ki bodo objavljeni na spletni strani. Najboljšega pa bomo 

uporabili kot idejno zasnovo za logotip, ki bo krasil naše zastavice, priznanje za dobro prakso 

in druga izobraževalna ter promocijska gradiva. Otroka z najboljšo idejo pa čaka tudi 

nagrada. 

 

Vsem sodelujočim VIZ bomo ob koncu projekta na zaključnem posvetu, ki se ga bodo 
udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor oziroma Eko sklada, podelili tudi 
priznanja. Posvet bo predvidoma konec novembra. 

DODATNE INFORMACIJE:  

Za vsa vprašanja v zvezi s sodelovanjem smo vam na voljo prek e-pošte (solski.ekovrt@itr.si) 
ali telefona (0590 71 333, 01 4397 460 in 051 368 890).  
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