
ŠOLSKI EKOVRT IN KOMPOSTIRANJE 

 

Četrti december je bil za našo šolo pomemben dan. Na konferenci mentorjev šolskih ekovrtov, ki jo je 

organiziral Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), smo prejeli dve pomembni listini. Obnovili smo znak 

»Šolski ekovrt« in prejeli priznanje »Mojster kompostiranja«.  

Pa malo pobrskajmo po spominih!  

Šolski vrt smo začeli urejati v šolskem letu 2013/14. Takrat smo še imeli skrbi pred uničevanjem in 

onesnaženjem pridelkov s strani kužkov in okoliških obiskovalcev. Zato smo za vrt izbrali streho šole.  

 

 

 

Začeli smo zelo previdno z dvanajstimi nizkimi koriti. Seveda je bil to kar podvig, saj je bilo potrebno 

na streho znositi ves material. A velika motiviranost dijakov je bila za vse velika spodbuda. 

 

 

 



Seveda so nas navdušili tudi prvi pridelki v juliju 2014. 

 

 

Kaj hitro smo ugotovili, da je potrebno zaščititi hidroizolacijo strehe in smo zato namestili lesena tla.  

Spomladi 2015 smo bili nagrajeni v natečaju »Postani vrtnar« in tako se je naš vrt lahko razširil, hkrati 

pa smo ga pripravili in oskrbovali s pomočjo strokovnjakov kluba Gaia.  

 

 

 

Seveda so bili tudi pridelki obilnejši. Pridelali smo veliko jagod, krompirja, solate, čebule, korenja in 

seveda različnih zelišč, iz katerih smo pripravljali prve čajne mešanice, iz ostalih pridelkov pa okusne 

dodatke k šolski malici. 



 

 

Poučno in motivacijsko naravnano sodelovanje v mreži šolskih ekovrtov ter veliko navdušenje dijakov 

pa sta nas že naslednje leto pripeljalo do naslednje širitve - tokrat na senčno stran strehe šole. 

Postavili smo tudi visoke grede. Zdaj smo postali že pravi vrtnarji. Naš uspeh smo hoteli pokazati tudi 

okoliškim ustanovam, s katerimi smo želeli razviti tudi medsebojno sodelovanje. Junija 2016 smo zato 

organizirali velik in odmeven dogodek, ki so ga spremljali tudi časopisni in televizijski novinarji.  

 

 



 

 

Jeseni so nam v mreži Šolskih ekovrtov prvič podelili znak »Šolski ekovrt«. Pot do tja pa je bila seveda 

dolga. Poleg ekoloških smernic pri vzdrževanju vrta smo morali na šoli poskrbeti tudi za ločeno 

zbiranje odpadkov, kompostiranje bioloških odpadkov in zbiranje deževnice. Naša kompostna kupa 

sta bila v uporabi že od samega začetka.  

 

 

 

Koše za ločeno zbiranje odpadkov smo namestili v vse hodnike. Deževnico pa smo začeli zbirati že 

takoj drugo leto, saj se je med prvimi počitnicami pokazalo, da vrta na strehi brez vode za zalivanje ne 

bomo mogli vzdrževati. Kako zelo pomembna je voda, smo ugotovili tudi avgusta ob vrnitvi v šolo, ko 

je namakalni sistem zatajil. 



 

 

Ugotovili smo, da zastirka pri zadrževanju vlage res opravi veliko delo.  

 

  

 

Naša motivacija je bila po pridobitvi znaka »Šolski ekovrt« na vrhuncu, zato smo že nizali nove ideje. 

Ob spodbudi strokovne sodelavke Inštituta za trajnostni razvoj, ge. Jožice Fabjan, smo se opogumili in 

začeli z gradnjo vrta na tleh. Najprej smo v aprilu 2017 zasadili maline. Sadike je prispeval naš dijak. 

Pri delu nas ni oviral niti dež. 



 

 

V tistem letu pa smo že od jeseni sodelovali tudi z društvom »Urbani čebelar«. Čebelar g. Gorazd 

Trušnovec je vse leto vodil čebelarski krožek, v katerem smo začeli spoznavati življenje čebel. V 

mesecu aprilu pa smo na strehi dobili nove prebivalce – dva panja čebel. Očitno so se tam zelo dobro 

počutile, saj smo konec maja že prvič točili med. Prvo leto smo bili bogatejši za 46 kozarcev medu, ki 

smo ga dijakom in zaposlenim ponudili kot brezplačni zajtrk. 

 

  

 

Vendar s tem vseh aktivnosti na vrtu v tem letu še ni bilo konec. Ob pomoči ge. Jožice Fabjan smo 

gostili delavnico o izdelavi spiralnih zeliščnih gred za mentorje šolskih ekovrtov. V mesecu maju in 

juniju pa smo dve izdelali tudi pred vhodom v šolo. 



   

   

   

   

 

Na željo dijakov smo v neposredni bližini zeliščnih spiral izdelali tudi zeliščni nasad z imenom šole.  



   

                

                

 
Ker si na šoli želimo več povezovanja in dobrih odnosov ter sonca v srcih smo to simbolno zasadili 
tudi na vrtu. Dobro energijo zeliščnih spiral smo povezali med seboj z nasadom timijana in 
ameriškega slamnika, za več sonca pa je ga. ravnateljica zasadila sončnico. 



 

 

Novo šolsko leto 2017/18 smo ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč začeli z 

zasaditvijo bezgov na senčno stran šole. Izbira rastline je bila tudi simbolna, saj naj bi zasajen bezeg v 

hišo prinesel zdravje in varnost.  

 

 

Naš načrt za to leto je bil polepšati tudi senčno področje ob šolski stavbi. V senci krošnje smo uredili 

kotiček s klopmi. Ob sosednjem parkirišču smo tudi uredili kotiček in ga zasadili z jagodičevjem. 

Ostanke kamenja in peska pri izdelavi spiralnih gred pa smo spremenili v dvignjeno cvetlično gredico. 



        

        

        

 



 

Seveda je bilo veliko dela tudi z vzdrževanjem že obstoječega vrta. Večino dela smo opravili tudi v 

projektnih dnevih, kjer so se izkazali dijaki 2. letnikov programa Trgovec.  

Vedno pa se pri delu prileže tudi dobra malica – na primer jagode s šolskega vrta. 

 

   

 

 

 

Veliko dela smo opravili v zadnjih dveh letih, zato se je ITR odločil, da naš znak »Šolski ekovrt« 

obnovi. 



 

 

 



V letošnjem letu smo sodelovali tudi v projektu »Kompostiranje je več kot recikliranje«. Dve učiteljici 

sva se udeležili delavnice, ki jo je organiziral Inštitut za trajnostni razvoj, nato pa je sledilo 

načrtovanje, kako bi kompostiranje na naši šoli izboljšali. Napravili smo načrt zbiranja odpadkov, 

načrtujemo pa tudi izdelavo košev za organske odpadke, ki jih bomo razdelili po učilnicah, hodnikih in 

zbornici. Že izdelan kompost bomo presejali in ga uporabili na vrtu. Z odličnim delom pri projektu 

smo si s strani ITR prislužili znak »Mojster kompostiranja«. 

 

 



 

V okviru projekta pa smo sodelovali tudi pri nagradnem natečaju za oblikovanje logotipa za 

kompostiranje. Naša dijakinja Sara Sterle iz 2 Aa razreda je s svojo umetnijo prepričala žirijo in 

osvojila prvo mesto. Njen izdelek bo krasil naslovnico učbenika o kompostiranju, ki ga bo izdal Inštitut 

za trajnostni razvoj. Čestitke, Sara! 



 

 

Mentorica šolskega ekovrta: Maja Fabjan 


