
 

3. strokovno srečanje  
koordinatorjev programa Ekošola 

PROGRAM SREČANJA 
(Portorož, 1. do 3. julij 2021) 

 
Četrtek, 1. 7. 2021 
9.30 - 10.00  Prihod in registracija 

10.00 – 11.00 - Uvodni pozdrav, mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola 
- Predstavitev programa srečanja 
- Zaključek šolskega leta in projektov, novi projekti za šolsko leto 2021/2022 
- Spoznavne igre  

11.00 – 12.30 Predstavitve primerov dobrih praks 
 11.00 – 11.15  Karmen Skubic, Vrtec Antona Medveda Kamnik: Šolska vrtilnica 

11.15 – 11.30   Alenka Jevšnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik: Mlekastično – izberem 
drugače 
11.30 – 11.45   Špela Novak, Vrtec Antona Medveda Kamnik: Mlekastično – Pot belega 
zlata 
11.45 – 12.00   ODMOR 
 
12.00 – 12.15   Monika Vidmar, OŠ Puconci; Ne zavrzi oblek, ohrani planet  
12.15 – 12.30   Anja Novak, OŠ Venclja Perka Domžale: Kreativni izdelki iz odpadnega 
materiala 
12.30 – 12.45   Angeli Močnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik: Hrana moj vsakdan, zato je 
ne mečem stran 
12.45 – 13.00   Maja Fabjan, Srednja trgovska šola Ljubljana: Mlekastično 

13.00 – 13.30 -   Predstavitev programa Zeleni ključ in Modra zastava, Boris Šušmak  
- Naravna in kulturna dediščina reke Rižane ter voda kot vir energije in 
ustvarjalnega navdiha (delavnice projekta »MIR – morje in reka, mlinščice in 
Rižana« LAS Istre, dr. Vesna Mikolič 

13.30 – 16.00 Kosilo in prijava v hotel 
16.00 – 19.00 1. del: 

1. skupina: 16.00 – 17.30: Ogled ribogojnice Fonda 
 
2.del: 
2. skupina: 17.30 – 19.00: Ogled ribogojnice Fonda 
 
OGLED RIBOGOJNICE: 
Z ladjico se bomo odpeljali do ribogojnice Fonda, kjer si bomo ogledali ribogojske 
bazene, videli demonstracijo hranjenja rib, spoznali način gojenja rib, naučili se 
bomo, kako prepoznati svežo ribo. Ogledali si bomo tudi školjčišča. Med plovbo 
bomo prisluhnili razlagi o lokalnih značilnostih Piranskega zaliva, Piranskih solin, 
Krajinskega parka in ribolovnega rezervata.  

19.00 – 21.00 večerja in prosto;  
20.30: - ekokviz (v skupinah) 
            - igra Spot it (posamezno) 

 
 
 
 

 
Petek, 2. 7. 2021 



7.00 – 7.20 Jutranja telovadba (po želji) 
7.00 – 8.30 Zajtrk 
9.00 – 11.00 voden ogled solin  

SOLINE: 
V krajinskem parku Sečoveljske soline si preteklost in sedanjost še vedno 
podajata roko. Pradavni način solinarjenja, ki so se ga piranski solinarji naučili 
pred davnimi časi od svojih učiteljev, solinarjev z otoka Paga, je še danes nekaj 
posebnega, tudi v sredozemskem merilu. 
Cilj parka je varstvo narave, ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, 
varstvo avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih 
ekosistemov in značilnosti nežive narave ter ohranitev in nega kulturne krajine.  

 (sprehod do kmetije Gramona – 10 minut) 
11.30 – 13.30 Ogled ekološke kmetije Gramona (+ light lunch z degustacijo oljčnega olja, 

domačih sirov in oljk) 
KMETIJA GRAMONA: 
Kmetija Gramona je ekološka oljčna kmetija, ki leži v istrskih gričih nad 
Portorožem. V njihovih oljčnih nasadih na polotoku Seča ponujajo stik z 
oljkami, ogled oljčnika in pridelave, ob degustaciji pa se bomo naučili 
prepoznati kvalitetno oljčno olje. 
Ob panoramskem razgledu na naravni park in morje bomo lahko poskusili 
tudi domače dobrote (vložene oljke, sol z oljkami z mladim sirom/mocarelo, 
patéji iz oljk, sok). 

14.00 Povratek v hotel 
15.30 – 20.00 Izlet z ladjo (piknik večerja na ladji)  

Ostali prosto (sami poskrbijo za večerjo) 
 

Sobota, 3. 7. 2021 
7.15 – 7.35 Jutranja telovadba (po želji) 
7.00 – 9.30 Zajtrk in odjava iz hotela 
10.00 – 12.00 Voden ogled Pirana  

PIRAN: 
Piran je pristaniško mesto na slovenski obali. Leži na samem rtu Piranskega polotoka 
v neposredni bližini Portoroža. Je posebno, dragoceno mesto in je najbolje ohranjeni 
mestni kulturni spomenik Slovenske Istre.  
Po Piranu nas bodo popeljali dijaki Gimnazije Piran ter nam predstavili njegovo 
srednjeveško zasnovo ozkih ulic, tesno stisnjenih hiš, stik z morjem, posebne zgradbe 
in utrip življenja v mestu. Povzpeli se bomo lahko tudi na zvonik in svetilnik (doplačilo 
2€).  

12.00 – 14.00 Prosto v Piranu (čas za kavo, kosilo, prigrizek, kopanje, nakupovanje …) 
14.30 – 16.00 Voden ogled naravnega rezervata Škocjanski zatok 

ŠKOCJANSKI ZATOK: 
Zaradi prepleta brakičnih (polslanih) in sladkovodnih življenjskih okolij, je Škocjanski 
zatok neglede na majhno površino, ki jo pokriva, zelo pestro okolje. Skoraj tri četrtine 
površine naravnega rezervata obsega polslana laguna, ki je z gnezditvenimi otočki, 
morskimi močvirji in poloji dom številnih redkih živalskih in rastlinskih vrst.  
S centra za opazovalce se odpira pogled na močvirne pašnike, odprte vodne površine, 
ki so obdane s trstičjem, toploljubna grmišča in mlake. Skozi park nas bo vodila 2,2 
km dolga pot, kjer si bomo lahko ogledali 6 opazovališč ter večnadstropno osrednjo 
opazovalnico, ki obiskovalcem približajo skrivnostni svet močvirja.  

16.00 Zaključek 
 


