
                                                        

Poročilo o izvajanju projekta ŠOLSKI EKOVRT in ZA LEPŠO ŠOLO za šolsko leto 2016/2017 

Vodja: Izabel Jurman 

 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem projekta Šolski ekovrt. 

Cilji, ki smo si jih zastavili, ki jim bomo sledili v letošnjem šolskem letu 2016/2017 so:  

• z vrtnarjenjem povečati učenčevo aktivnost v naravi,  

• pozitivno doživljati naravo, 

• lažje razumeti pomembnost narave in varstva okolja,  

• ceniti lokalno pridelano hrano. 

 

Naš cilj je predvsem to, da se učenci naučijo, da lahko marsikatero začimbo ali zelenjavo 

gojijo sami doma na vrtu ali v lončkih, namesto, da bi kupili v trgovini. Zato smo se vključili v 

projekt EAThink2015, ki nudi strokovno in finančno pomoč pri izvedbi našega cilja.  

6. 10. 2016 je na naši šoli potekala delavnica v okviru 4. dejavnosti projekta EAThink2015. 

Delavnico je vodila strokovnjakinja za permakulturo Jožico Fabjan. Delavnice so se udeležili 

tudi mentorji šolskih vrtov iz različnih osnovnih šol in učenci naše šole iz 8. in 9. razredov. 

Delavnica je obsegala teoretični del, kateri je sledil ogled obstoječega vrta ter skiciranje 

načrta za njegovo obnovo.  

 
Utrinki iz delavnice. Ogled zelenjavnih korit na balkonih učilnic. Fotografirala: Jožica Fabjan 



S pomočjo financiranja, ki smo ga prejeli v okviru 4. dejavnosti projekta EaThink2015, smo 

kupili predvsem semena, robidnice, zemljo in posodo za zbiranje deževnice.  

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi v video natečaju »Jej lokalno, misli globalno!«.  

 

Ujeti utrinek pri snemanju videa Kritično potrošništvo. Fotografirala: Izabel Jurman 

Video si lahko ogledate na spletni strani:  https://drive.google.com/file/d/0B-

WYBr58AdBweVAtWGtja3FoNTQ/view?usp=sharing  

 

Da bi polepšali šolski atrij in uredili vrt, smo se prijavili na projekt Zavihajmo rokave - Za lepšo 

šolo. S pomočjo Merkurjeve donacije smo kupili lesene palisade, zemljo in sadike.  

 

 
Prevzem materiala v Merkurju v Izoli. Fotografirala: Izabel Jurman 

https://drive.google.com/file/d/0B-WYBr58AdBweVAtWGtja3FoNTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-WYBr58AdBweVAtWGtja3FoNTQ/view?usp=sharing


Zbrali smo ves potreben material in čas je bil, da učenci zavihajo rokave. Najprej so izrisali 

načrt za oblikovanje šolskega vrta. Najlepši načrt je bil tudi izbran.  

 

 
Načrt Maše Kariž iz 9.a.  

 

Najprej smo vrt prekopali ter s kamni oblikovali gredice, kasneje pa smo jih zamenjali s 

palisadami. Sledila je zasaditev zelišč in zelenjave.  

 
Prekopavanje šolskega vrta. Fotografirala: Izabel Jurman 

 



 

Oblikovanje gredic. Fotografirala: Izabel Jurman 

 

Postavitev lesenih palisad okrog gredic in sajenje zelišč in zelenjave. Fotografirala: Izabel 

Jurman 



 

Nova podoba šolskega vrta. Fotografirala: Izabel Jurman 

Vse dejavnosti za nadgradnjo šolskega vrta so bile izvedene pri izbirnem predmetu Rastline 

in človek in na tehniškem dnevu, posvečenemu Dnevu Zemlje, ki smo ga izvedli 5. 5. 2017.    

 

Zapisala Izabel Jurman 


