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Maribor, 23. 10. 2020 

VSEBINSKO POROČILO 

PROJEKT: TRAJNOSTNI ŠOLSKI UČNI VRTOVI V MESTNI OBČINI MARIBOR 

Projekt Trajnostni šolski učni vrtovi V MOM je spadal v sklop D: 1. Trajnostno kmetovanje in 
vrtnarjenje na območjih, kjer veljajo posebni varstveni režimi.  
Namen projekta je bil aktivirati mlade v MOM in njihove učitelje, da bodo ohranjali in 
vzpostavili šolski vrt na trajnostni način.  Projekt je zajemal dva dela in sicer pripravo priročnika 
Trajnostni šolski učni vrtovi ter izvedbo delavnic po osnovnih šolah.  
 
AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:  
Priprava priročnika Trajnostni učni šolski vrtovi, ki je namenjen šolam, da prepoznajo pomen 
šolskih učnih vrtov. Poudarek je na tem, da imajo vrtovi več vlog, od pridelovalne, do 
rekreacijske, izobraževalne, ekosistemske, vzgojne in raziskovalno. Priročnik vsebuje načrte, 
kako se naredijo učni vrtovi in posebna skrb je namenjena trajnostnim pristopom, torej 
naravnim sredstvom za varovanje rastlin (fitofarmacija), za omejevanje glodalcev, za zdravo 
gnojenje zemlje izobraževanje na šolskem vrtu. Priročnik je v tiskani (300 kom)  in e-obliki ter 
je  dostopen preko spletnih strani MOM. 
 

 
Izgled priročnika za zdravo pridelavo hrane in učenje na šolskem vrtu. 
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Kazalo vsebine, skupaj  vsebuje 30 strani.  
 

 
V priročniku so enostavne risbe in fotografije za potrebe izobraževanja.  
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2. Delavnica za predstavitev priročnika Trajnostni šolski učni vrtovi z delavnico: 

delavnice so potekale v obliki predavanj in predstavitvi priročnika Trajnostni učni šolski 
vrtovi. Pripravila sem ppt predstavitev možnosti ureditve šolskega vrta. 

 

 
 
Power point ima 60 slides in sem ga predstavila po osnovnih šolah.  
 
 
Izvedba delavnic  

- V dogovoru z vodstvom šole sem predstavila izbranim razredom in učiteljem projekt 
Trajnostni šolski učni vrtovi ter priročnik za učenje in pridelovanje na šolskem učnem 
vrtu. Predstavitev je bila najprej v razredih, kjer sem  uporabila interaktivni način, da 
so sodelovali učenci in učitelji, izhajala sem iz lastne prakse in aktualizirala pomen 
življenja z trajnostnim vrtom.  

- Po predstavitvi v šolskih prostorih smo šli na njihove šolske učne vrte in načrtovali  
ureditev gredic v smeri trajnostnega vrtnarjenja z velikim poudarkom na skrbi za 
naravo, torej rastline, živali, vodo, prst. 

- Evalvacija ali ovrednotenje lastnega dela in spoznanj: na zaključku srečanja smo 
ovrednotili, kaj smo se naučili, kaj lahko prenesemo v lastno prakso in kaj vse še lahko 
izvajamo na šolskih učnih vrtovih ter kako jih bomo trajnostno zasnovali, da bodo 
podpirali biodiverziteto, da bodo prilagojeni na podnebne spremembe in da bo na njih 
zrastla zdrava hrana.  

 
ČASOVNI POTEK PROJEKTA 

Priročnik sem začela pripravljati marca 2020. Zbirala sem fotografije vrtov in pripravila 
power point.  Delavnice sem načrtovala in izvedla  v jesenskem času.  
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Preglednica: Šole in število učencev na delavnicah (priloga: podpisne liste) 

Štev. Osnovna šola, razred Število 
učencev 

Datum 

1 OŠ Franceta Prešerna, 3.a, 3.b., 3.3  73 30. 9. 2020 
(8.30 – 11.45) 

2 OŠ Prežihovega Voranca 5.a, 5.b 47 2.10. 2020 
(10.30-13.00) 

3 OŠ Gustava Šiliha Maribor, 9.a, 
6.a,6.b, 4.d. 9.b  

40 5. 10. 2020 
(8.00 – 10.15) 

4 Waldorfska osnovna šola 35 5.10.2020 
(10.45 – 13.00) 

5 Waldorfski vrtec Studenček 5  
vzgojiteljic 

30. 9. 2020 
(12.15 . 14.00)  

 Skupaj 200  
učencev 

15 ur  

 
Skupna služba varstva okolja  je bila obveščena o poteku aktivnosti.  
  

 

Učenci OŠ Franceta Prešerna na šolskem vrtu so kazali velik interes za učenje v naravi.  
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Učenci OŠ Prežihovega Voranca na šolskem vrtu so imeli precej idej, kaj vse bi počeli.  

CILJI IN REZULTATI: 

- Zagon motivacije za šolske vrtove, šole so zelo podprle idejo, da bi spet obnovile 

svoje šolske vrtove v trajnostni smeri kot učilnice v naravi. 

- Učitelji v OŠ so izrazili interes po nadaljnjem sodelovanju, saj jim primanjkuje 

tovrstnih znanj.  

- Mladi so takoj izkazali interes po aktivnem sodelovanju v šolskih vrtovih.  

UČINEK PROJEKTA: 

- Mnoge šole, ki jih nismo mogli vključiti v ta projekt, so izrazile interes po tovrstnih 

znanjih, to so šole izven MOM. 

- Učitelji so takoj videli možnosti vključevanja šolskega vrta v pouk.  

OKOLJSKI DAN: 4. oktober je svetovni dan varstva živali in v našem projektu smo posebno 

pozornost namenili skrbi za živali v tleh, ki omogočajo prehrano rastlin in naše preživetje.  

Ker se je projekt izvajal v okviru razredov in v času koronske krize, nismo vabili zunanjih 

deležnikov, ker to ni bilo mogoče zaradi pravil COVID-a. Učitelji so si naredili fotografije za 

svoj oz. šolski arhiv.  

Sprememb in odstopanj pri izvajanju projekta ni bilo.  

NADALJEVANJE PROJEKTA:  

Glede na velik interes šol za oživitev šolskih vrtov, predlagam, da bi MOM kot nov projekt 

vključila tudi šole izven MOM in tako nastopila kot promotorka trajnostnih šolskih učnih 
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vrtov. To je pomembno tudi zato, ker so razmere za gibanje otrok omejene in bi jim šolski 

vrtovi bili v veliko pomoč pri spoznavanju osnov delovanja narave.  

 

Pripravila: ddr. Ana Vovk Korže, Inštitut za promocijo varstva okolja 

 

 

Priloge: 

- Power point presentacija predavanje Trajnostni šolski učni vrtovi 

- Brošura Trajnostni šolski učni vrt  

- Podpisne liste iz delavnic po osnovnih šolah in Waldorfskem vrtcu 

 

         


