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NAČRT DELA ZA PROJEKT »The Echo of Nature« 

Termin Aktivnost Cilj aktivnosti  Odgovorne 

osebe 

Objave 

20. 5.  2022 1. Vino Grad 

(Vinograd) 

 

Podnaslov: MLADI Z MLADE 

 Promocija lokalnih produktov in 

promocija kulturne dediščine 

vinorodne pokrajine občine Kungota.  

 poudarek na vinu kot najbolj 

prepoznanem produktu naše občine. 

TD Svečina – 

podmladek in 

Svečinska vinska 

kraljica  

Javna objava: 

https://www.facebook.com/events/343660687811091 

https://www.tasteslovenia.si/en/events/vinograd/ 

 

Lokalna TV: https://net-tv.si/po-dveh-letih-znova-

vinograd/ 

 

Maj 2022  2. Zasaditev 

urbanega 

zeliščnega 

vrta pri Hiši 

vseh generacij 

 Podnaslov: VAŠKI ZELIŠČNI UČNI 

VRT na štirih gredah (5 m x 1,5 m). 

 na 4 gredicah so zasajena zelišča in 

začimbnice, ki še posebej učinkujejo na 

naše telo. Vsaka gredica - svojo učno 

tablo v teh jezikih. 

 Med rastlinami bodo nameščene 

glinene tablice z napisi imen rastlin 

(slovensko in latinsko) in QR kode.   

 hotel za divje čebele in druge 

opraševalce.  

 

Alenka Šoštarič 

in društvo 

samoosrbni.net  

Javna objava:  

https://www.samooskrbni.net/ 

20. 6. 2022 2. 

Predstavitev 

aktivnosti v 

 Dogovor med lokalnimi deležniki o 

izvedbi načrtovanih aktivnosti 

Mojca Štrakl 

Eva Valdhuber 

Alenka Šoštarič 

Javna objava na:  

https://www.kungota.si/ 

 

https://www.facebook.com/events/343660687811091
https://www.tasteslovenia.si/en/events/vinograd/
https://www.kungota.si/
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projektu »The 

Eco of nature« 

(Odmev 

narave). 

 Objava projekta na spletni strani 

Občine in lokalnih deležnikov   

Zdenka Keuc  

 

https://os-kungota.si/ 

 

Julij 2022 3. Otvoritev 

zeliščnega 

vrta  

 

 

  

 Ozaveščanje vseh krajanov o pomenu 

urbanih vrtov ter  

 možnostih uporabe takšnega  učnega 

vrta za  izobraževalne aktivnosti  

 predavanje Sanje Lončar ali drugega 
strokovnjak s področja ekološke 
pridelave zelenjave  

Alenka Šoštarič 

in društvo 

samoskrbni.net 

Članek Občinskem glasu  

Članek v Večeru 

Članek v KUL časopisu  

Objave na družbenih omrežjih občine Kungota in OŠ 

Kungota  

Julij 2022 4. Anketa o 

možnostih 

samooskrbe v 

občini 

Kungota na 

področju sadja, 

zelenjave, 

živalskih in 

mlečnih 

proizvodov  

 Pridobiti podatke o količini in vrsti  

hrane, ki jo pridelamo v občini 

Kungota 

OŠ Kungota  Del večje raziskovalne naloge devetošolcev na tem 

področju  

 5. Video – 

Prehrana in 

podnebne 

spremembe.  

 Posneti video material, ki prikazuje 

lokalno pridelavo hrane in njeno 

življenjsko pot (promocijski video za 

Občino Kungota) povezano s 

podnebnimi in družbenimi 

spremembami.  

Saša Fišer, 

Marko Knehtl, 

TD Svečina – 

podmladek , 

Miha Dajčman 

Objave na družbenih omrežjih občine Kungota in OŠ 

Kungota 

https://os-kungota.si/
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September 

2022  
Okrogla miza 

– mladi, 

prehranska 

samooskrba 

in podnebne 

spremembe 

Podnaslov: INICIATIVA MLADIH ZA 

VEČJE VKLJUČEVANJE LOKALNO 

PRIDELAN HRANE V PONUDBI 

DOMAČIH GOSTINCEV IN ŠOLSKE 

KUHINJE.  

Cilj:  

 Primerjati  podatke o ponudbi lokalnih 

proizvajalcev in povpraševanju 

lokalnih gostincev in šolske kuhinje OŠ 

Kungota na področju zelenjave, sadnja, 

mesnih, mlečnih in čebeljih produktov  

Alenka Šoštarič, 

Maša Puc 

Mačukat, Suzana 

Čavka Divčič, 

društvo kmečkih 

žena Svečina, Zg. 

Kungota in 

Spodnja 

Kungota, lokalni 

gostinci in gostja 

Sanja LONČAR.   

Članek Občinskem glasu  

Članek v Večeru 

Članek v KUL časopisu  

Objave na družbenih omrežjih občine Kungota in OŠ 

Kungota 

September 

2022 

Projektni teden 

– pomen 

lokalno 

pridelane 

hrane   

Podnaslov: ODMEV NARAVE -  

ZMANJŠANJE KOLIČINE ODPADNE 

HRANE  

 Možnosti ponovne uporaba ostankov  

hrane 

 Promocija primerov dobre prakse  

 Preučiti možnosti samooskrbe v občini 

Kungota 

 spoznati kako sta povezna proizvodnja 

hrane in podnebne spremembe  

 aktivna soudeležba mladih v boju proti 

podnebnim spremembam   

 promovirati okolju prijazno in 

trajnostno  arhitekturo 

 izdelava infografik 

OŠ Kungota  Članek v KUL časopisu  

Objave na družbenih omrežjih OŠ Kungota 

23. 9. 2022 Razstava – 

Odmev narave   

Promocija ciljev projekta »ODMEV 

NARAVE«  
TD Svečina, Sp. 

Kungota in Zg. 

Kungota  

Članek Občinskem glasu  

Članek v Večeru 
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Čas trajanja projekta: od 20 maja 2022 do 20 novembra  2022. 

 Delavnica izdelave izdelkov iz zelišč 

pridelanih na šolskih vrtovih 

 Prodaja izdelkov iz učnega vrta 

 Izmenjava semen lokalnih avtohtonih 

užitnih rastlin 

  

Članek v KUL časopisu  

Objave na družbenih omrežjih občine Kungota in OŠ 

Kungota 

Oktober 

2022 

Slovenski 

zajtrk  

Promocija rezultatov in ciljev projekta 

združena s cilji t.i. slovenskega zajtrka  

Maša Puc 

Mačukat, OŠ 

Kungota  

Članek v KUL časopisu  

Objave na družbenih omrežjih OŠ Kungota 

November 

2022 
Zaključek 

projekt 

Oddaja vsebinskega in finančnega poročila Mojca Štrakl 

Zdenka Keuc  

 


