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poletnem in zimskem času, preučili njeno okolico. Zabeležili smo rastline, ki že
uspevajo v okolici šole in določili njihovo vrednost. Sestali smo se z vodstvom šole
in prišli do zaključka, da imajo željo urediti šolsko okolico. Dejavnike, ki vplivajo
na ureditev okolice smo razdelili na tiste, na katere človek ne more ali težko vpliva,
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rastline, ki imajo poleg estetske vloge tudi pomembno izobraževalno funkcijo. Med
te rastline sodijo npr. stare drevesne sadne sorte, kot sta 'Tepka' in 'Carjevič',
lokalne sorte zelenjadnic, kot je solata 'Posavka' ter zelišča, kot je žajbelj (Salvia
officinalis L.). V ta nabor smo vključili tudi različne lesnate rastline (cigarar, leska,
vrba), trajnice (plamenka, hermelika, rman), enoletnice (milijon zvončki, cinija) in
čebulnice (tulipan). Z upoštevanjem vseh dejavnikov v okolici šole pridobimo
zanimiv, varen in tudi estetsko privlačen prostor, ki bo mlade generacije navduševal
in poučeval o pomenu narave ter skrbi zanjo.

Fačeti S. Dejavniki odločanja pri izbiri ustreznih rastlinskih vrst za ureditev okolice osnovne šole.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

IV

KEY WORDS DOCUMENTATION
ND

Dv1

DC

UDC 635.9:712.25(043.2)

CX

elementary school, plant species, decision-makers, Horjul, Slovenia

AU

FAČETI, Sara

AA

OSTERC, Gregor (supervisor)

PP

SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

PB

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy,
Professional Study Programme in Agriculture - Agronomy and Horticulture

PY

2019

TI

DECISION-MAKERS IN CHOOSING THE APPROPRIATE PLANT SPECIES
TO REGULATE THE SURROUNDINGS OF THE ELEMENTARY SCHOOL

DT

B. Sc. Thesis (Professional Study Programmes)

NO

VII, 40 p., {1 p.}, 14 tab., 13 fig., 29 ref.

LA

sl

AL

sl/en

AB

A healthy and educational school environment influences the positive development
of a child, his learning motivation and stress reduction. The quality of school
environment gets more attention in the city centres, where it represents a green
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environment. Study aims towards understanding the school environment as an
added value to the school activities, such as pedagogical tools, learning material,
extracurricular activities, a place for recreation and relaxation. The research study
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poorly managed and dangerous surroundings are a result of reckless plant selection
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made by horticulturists, landscape architects, educational institutions and retirement
homes when they plan new or renovate the existing surroundings.
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1

UVOD

Okolica osnovne šole je prostor, kjer se vsakodnevno gibljejo učenci in zaposleni na poti
do šole, med šolskimi odmori, poukom in na poti domov. Šolska okolica je tudi prostor, ki
ga uporabljajo ostali občani, starši, udeleženci različnih izvenšolskih dejavnosti, starejši
občani in mimoidoči. Okolice nekaterih šol so javnosti dostopne preko celega dne,
nekatere pa so poljavnega značaja.
Šolske okolice lahko postanejo prostori, ki interese različnih skupnosti povezujejo v celoto,
kar se doseže s premišljeno in strokovno izdelanim idejnim načrtom ter njegovo
realizacijo. Rastline na šolskem območju morajo biti primerne za rast v tamkajšnjih
podnebnih in talnih razmerah, kot tudi ustrezne za skupine ljudi, ki se bodo z njimi
srečevale.
Izraba terena v okolici osnovnih šol predstavlja velik potencial, saj imajo rastline na
šolskem območju večjo vrednost kot drugje, ker se vsakodnevno uporablja njihova estetska
in izobraževalna funkcija. Premišljena uporaba rastlinskih vrst in sort v bližini
izobraževalnih ustanov predstavlja veliko možnost za ohranjanje in ozaveščanje o
nekaterih lokalnih in starih, skoraj izumrlih sortah. Uporaba starih sort, ki imajo tudi
zgodovinski pomen, bi v okolicah šol koristno vplivala na zavest in ohranjanje naravne in
kulturne dediščine Slovenije.
Vzrok za raziskavo
S širjenjem mestnega okolja zelene površine pridobivajo vedno večji pomen predvsem v
mestu, saj v urbano okolje vnašajo različne pozitivne učinke, ki izboljšujejo življenjski stil
ljudi (Šiftar in sod., 2017). Okolica osnovne šole predstavlja zeleno oazo v urbanem
okolju. Za načrtovanje kakovostne okolice je potrebno spoznati in upoštevati vse
dejavnike, tako naravne kot antropogene. Pri ureditvi okolice osnovne šole moramo
upoštevati tudi specifične dejavnike, ki vplivajo na izbor rastlin. Tako se lahko izognemo
napakam in škodi ter uredimo okolico osnovne šole estetsko, izobraževalno, funkcionalno
in varno.
Povod za raziskavo je bila želja vodstva osnovne šole Horjul po preureditvi obstoječe
okolice osnovne šole, pri kateri do sedaj niso izkoristili vseh možnosti v privlačno in
predvsem poučno okolje, v katerem bodo dobrodošli, ne samo učenci in njihovi starši,
temveč tudi zaposleni in ostali občani, predvsem občani iz doma starejših, ki domujejo v
soseski.
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1.1

2

NAMEN RAZISKAVE

Diplomska naloga predstavlja probleme, s katerimi se srečujemo pri izboru rastlinskih vrst
za ureditev okolic osnovnih šol. Izbor rastlinskih vrst velikokrat ni strokovno izveden, zato
šolske okolice ne ponujajo urejenega izgleda z varno in poučno vsebino. Predstavljeni so
dejavniki, ki so pri izboru sort pomembni ter napake, do katerih pride pri zanemarjanju teh
dejavnikov. Cilj diplomske naloge je izpostaviti napake pri izbiri rastlin in ponuditi seznam
za kakovostno izbiro rastlinskih vrst in sort, ki bo primeren za ureditev okolic osnovnih
šol. Diplomska naloga bo v pomoč vodstvu šol za samostojno in kakovostno izbiro rastlin.
Primeren izbor rastlin bo osnovnim šolam ponudil razne priložnosti za razvoj pozitivnih
izobraževalnih vrednot šol, s katerimi bodo svojim učencem lahko ponudile kakovostnejše
učno okolje, ki bo vplivalo na dvig umskih sposobnosti in motivacijo učencev. Diplomska
naloga bo uporabna tudi za ostale javne in poljavne površine, kot so domovi za starejše
občane, igrišča in druge podobne ustanove.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Predvidevamo, da bomo z diplomsko nalogo pripomogli k boljšemu razumevanju
problematike urejanja okolice osnovnih šol in opozoriti na pomen rastlin kot
izobraževalnega sredstva ter njihov vpliv na dobro počutje ljudi. Diplomska naloga bo z
navedenimi smernicami v pomoč pri urejanju okolic osnovnih šol in podobnih površin
Sloveniji.
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2.1

3

PREGLED OBJAV
NAČRTOVANJE OKOLICE

Načrtovanje okolice se nanaša na urejanje večjih parkov, parkirišč, mestnih nasadov,
javnega ali poljavnega značaja. Površine, ki jih urejamo so lahko v zasebni ali v družbeni
lasti in različnih velikosti. V zadnjih letih se tako, zaradi trenda po oblikovanju majhnih
parcel, pogosto srečujemo tudi z urejanjem povsem majhnih zasebnih vrtov. Potrebno je
vedeti, kaj želimo z določeno urejeno okolico doseči in čemu je ta okolica namenjena, vse
to pa mora ustrezati tudi ostalim zakonitostim načrtovanja okolice. Potrebno je dobro
premisliti, oblikovati in načrtovati idejo ter jo ustrezno predstaviti. Delovno sredstvo za
načrtovanje okolice so rastline. Te je potrebno ustrezno izbrati, kar storimo tako, da
preučimo okolico, kamor želimo te rastline umestiti. Okolico moramo torej najprej dobro
spoznati in se seznaniti z vsemi dejavniki, ki vplivajo na izbiro rastlin (Strgar, 2001).
2.2

NARAVNI DEJAVNIKI

Tako ljudje kot rastline, smo odvisni od naravnih zakonitosti. Na nekatere dejavnike v
naravi ne moremo vplivati, imajo pa velik vpliv na rast rastlin. Zato je pomembno, da se z
njimi seznanimo in jih upoštevamo pri izbiri in gojenju rastlin. Te dejavnike smo
poimenovali naravni dejavniki. Pomembno je, da s svojim posegom v naravo le-te ne
spreminjamo, temveč ohranjamo to, kar nam v danem okolju nudi. Rastline so del okolja,
zato dogajanje v njem vpliva na njihovo rast in razvoj (Pušenjak, 2014).
2.2.1 Podnebje
Podnebje je naravni dejavnik, ki označuje povprečno vreme na določenem območju v
daljšem časovnem obdobju. Podnebje v Sloveniji je sestavljeno iz različnih tipov vremena,
ki se med seboj mnogokrat prekrivajo in ustvarjajo podnebne podtipe. Zato je tudi gojenje
rastlin na prostem v Sloveniji različno. Potrebno je slediti vremenskemu dogajanju, se
pozanimati o podnebnih značilnostih določenega območja in to vedenje razumno prenesti v
naše okolje. Pri tem je potrebno upoštevati tudi morebitno mikropodnebje in mikroklimo.
Na podnebje in vreme ne moremo vplivati, temveč ju je potrebno upoštevati (Pušenjak,
2014). Pri izbiri rastlin je treba biti pozoren, v kakšnem podnebnem območju se nahajamo.
Zato izbiramo le tiste rastline, ki bodo te podnebne razmere prenesle (Bernard in Deu,
1999).
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Padavine
Padavine imajo močan vpliv na izbor rastlin. Izbor rastlin prilagodimo razmeram. Na
legah, kjer je veliko padavin, imamo na voljo veliko rastlin, ki tam lahko odlično uspevajo.
Za lego, ki ima sušne značilnosti, pa izbiramo za sušo prilagojene rastline (Rozman in
Zupančič, 1987).
Temperatura
Pri načrtovanju okolice je potrebno upoštevati naravne temperaturne značilnosti pokrajine,
kjer načrtujemo sajenje rastlin. Pomembne so povprečne letne temperature po mesecih, kar
lahko preverimo na portalu ARSO. S terenskim ogledom lahko ugotovimo, kje v okolici se
pojavljajo višje in kje nižje temperature in temu primerno izberemo rastline. Določimo
lahko ugodne osončene in zavetne lege ter neugodne osojne, severne in vetrovne lege
(Rozman in Zupančič, 1987). Za gojenje toploljubnih rastlin izkoristimo tople in sončne
lege. V hladnih krajih jih sadimo ob tople stene. Rastline, ki ne prezimijo na prostem,
lahko čez zimo prestavimo v zaščiten prostor, kot je rastlinjak, zimski vrt, hiša (Bernard in
Deu, 1999). Predvsem pa je potrebno izbirati rastline, ki jim bodo ustrezale dane
temperature in zato z njimi ne bo dodatnega dela. Negativen vpliv na rastline predstavlja
tudi spomladanska pozeba, ki nastane zaradi nenadnega, kratkotrajnega vdora hladnega
zraka s severa. V Sloveniji so spomladanske ohladitve pogoste in ponavadi prizadenejo
manjša izpostavljena območja, kot so doline. V prihodnosti bodo protipozebne zaščite
nujni ukrepi za zavarovanje pridelka. Pomembno vlogo pa ima tudi izbira primernih leg in
izbira odpornejših vrst in sort ter tistih, ki kasneje odganjajo (Žust, 2019).
Osončenost
Dejavnik, ki je povezan s temperaturo, je osončenost. Upoštevati je potrebno stopnjo
osončenosti v različnih letnih časih in osončenost v zgradbah. V zimskih mesecih je močna
osončenost zaželena, v poletnih mesecih pa je priporočljivo ustvariti senco, ki bo
omogočala prijetno druženje zunaj in znotraj objekta. Dobro je ustvariti senco, ki poleti
ščiti pred soncem in pozimi prepušča sončne žarke v notranjost zgradb (Rozman in
Zupančič, 1987).
Veter
Potrebno je vedeti, ali so za lego značilni močni vetrovi, ki pomembno vplivajo na okolico.
Veter je pomemben zaradi sajenja dreves, grmov, nižanja temperature zraka, odnašanja tal
in drugih negativnih vplivov na rastline (Rozman in Zupančič, 1987). S postavitvijo ograj,
živih mej in protivetrnih pasov lahko moč vetra ublažimo. Rastline bodo uspevale bolje v
zavetrju (Bernard, 1999).
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Klimatski pasovi
Primernost določenega območja za sajenje določenih vrst rastlin ocenjujemo s pomočjo
klimatskih pasov. To so pasovi določeni na osnovi klimatskih značilnosti na nekem
območju, kar pomeni, da imajo kraji znotraj posameznega klimatskega območja podobne
klimatske značilnosti. Za vsako rastlinsko vrsto lahko določimo, v katerih klimatskih
pasovih jo lahko sadimo, saj bo na teh območjih tudi dobro uspevala. Takšna opredelitev je
pomembna za trajne rastline, torej trajnice in lesnate rastline, saj so to rastline, ki dalj časa
uspevajo na iste mestu (Bernard, 1999; Šiftar in sod., 2017).
2.2.2 Tla
Za Slovenijo so značilni različni talni tipi in zanje značilne rastlinske odeje. V grobem
ločimo peščena, glinasta, ilovnata, šotna ali barjanska tla in apnena tla. Vse vrste se med
seboj razlikujejo. Peščena tla so najbolj zračna in prepustna ter revna s hranili. Peščena tla
so npr. lahko primerna za gojenje koščičastega sadnega drevja in jagodičevja, seveda ob
ustrezni tehnologiji (namakanje, gnojenje). Glinasta tla so težka, zadržujejo veliko vode,
zato so slabo zračna in zbita. Glinasta tla se lahko izboljša z drenažo. Primerna so za
gojenje vrtnin in različnega sadnega drevja, z izjemo koščičarjev. Ilovnata tla so težka in
vlažna vendar dobro rodovitna. Na ilovnatih tleh lahko uspevajo vrtnine, sadno drevje in
jagodičje. Šotna tla imajo veliko vsebnost šote, so revna s hranili, slabo odvajajo vodo, a so
zaradi manjšega pH primerna za rast nekaterih okrasnih rastlin, npr. rododendronov in
azalej. Tla se torej razlikujejo tudi po stopnji kislosti. Šotna tla so lahko zgolj kisla, ostala
tla pa so lahko kisla, nevtralna ali bazična. Potrebe rastlin po tipu kislosti tal se razlikujejo.
Večina vrtnih rastlin ne mara kislih tal in bolje uspevajo v rahlo kislih do nevtralnih tleh.
Nekatere rastline uspevajo dobro povsod, saj niso tako občutljive za kislost tal. Apnena tla
so za vodo zelo prepustna, a so zelo revna s hranili in primerna le za rastline z zelo
skromnimi potrebami. Tip tal lahko določimo na osnovi talne analize (Bernard in Deu,
1999).
2.2.3 Fotoperiodizem
Dejavnik, na katerega so rastline občutljive, je tudi dolžina dneva, kar imenujemo
fotoperiodizem. Rastline glede na občutljivost za dolžino dneva v glavnem delimo na
dolgodnevnice, kratkodnevnice in nevtralne rastline. Ta lastnost je odvisna od zemljepisne
širine, od koder izhajajo rastline. Zato je potrebno vedeti, od kod izvirajo rastline, ki jih
želimo gojiti. Primerna osvetlitev pri vsakem tipu fotoperiodizma vpliva na fotosintezo,
rast, razraščanje zelenih delov, začetek cvetenja, tvorjenje hranilnih snovi, mineralov in
vitaminov. To prispeva k zdravim in odpornejšim rastlinam (Pušenjak, 2014).
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2.2.4 Vpliv vegetacije na okolico
Mestna vegetacija vpliva tudi na blaženje vpliva vedno pogostejših vremenskih pojavov,
kot so nalivi in suša. Vegetacija v mestih znižuje temperaturo zraka in tal, dviga zračno
vlago ter blaži hrup in tako ustvarja kakovostno in zdravo okolje, uporabno za rekreacijske
površine. V zimskih mesecih vegetacija lahko blaži premočno ohlajanje okolice in s tem
vpliva na hitrejše taljenje snega, zmanjšuje nevarnosti pozeb in vpliva na hitrejši začetek
rasti rastlin spomladi (Šiftar in sod., 2017).
2.3

ČLOVEŠKI DEJAVNIKI

K človeškim dejavnikom štejemo vse antropogene dejavnike, ki jih ni ustvarila narava,
ampak človek. Kot človeške dejavnike smo označili tiste, ki jih je ustvaril ali si jih je
izmislil človek, zaradi svojih psihofizičnih potreb in želja. Tudi tisti dejavniki, ki niso
nujno potrebni za obstoj samega nasada, ampak so koristni ali lepi človeku.
2.3.1 Vpliv zelenih površin na ljudi
Zelene površine v mestih imajo velik pomen za življenje ljudi. Vpliv vegetacije sega na
različna področja. Vegetacija je že od nekdaj predstavljala ljudem prostor za zbiranje,
druženje, povezovanje, sprostitev in dobro počutje. Zaradi staranja mestnega prebivalstva
je vegetacija dodatno pridobila na pomenu, saj predstavlja tudi starejšim ljudem varnejše in
udobnejše okolje. Dokazano je bilo, da se na območjih z zelenimi površinami zagreši manj
kriminalnih dejanj in manj nasilja, ter da zelenje pozitivno vpliva na ustanove, kot so
bolnišnice in izobraževalni centri (Šiftar in sod., 2017).
2.3.2 Izobraževalna funkcija vegetacije
Okolica šole in izbrane rastline predstavljajo pomemben doprinos na področju
pedagoškega dela. Otroci z učenjem v naravi osvajajo znanja z raziskovalnimi in
opazovalnimi postopki, ki omogočajo aktivno sodelovanje otrok in dolgotrajno znanje.
Različne učne strategije so načini, da si učenci razvijejo svoj učni stil, s katerim bodo učno
bolj učinkoviti. Učenje v naravi je lahko projektno delo z različno vsebino in organizacijo,
ki motivira učence. S projektnim delom otroci pridobijo sodelovalne veščine, krepijo
samozaupanje, sprejemajo druge, razvijajo strpnost in odgovornost (Hergan in sod., 2005).
Z učenjem v naravi otroci spoznavajo živa bitja in ekosisteme, lastnosti ljudi, živali in
rastlin, ki jih imajo in jim pomagajo preživeti v njihovem okolju. Učenci si oblikujejo
predstavo o okoljih v domovini in o živalih ter rastlinah, ki v okolju žive. Z opazovanjem
učenci spoznajo letne čase in njihov vpliv na rastline in živali. Spoznajo tudi spremembe,
ki jih povzroči človek. Srečajo se z antropogenimi ekosistemi, ki jih je človek ustvaril za
pridobivanje hrane in spoznajo živali in organizme v ekosistemih, kot so sadovnjak,
vinograd, polje, vrt. Otroci razvijejo pomemben odnos do ekološko pridelane hrane,
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zavedanje o onesnaževanju okolja in o pomenu ohranjanja čistega okolja. Učenci spoznajo
rastline, pripravijo herbarij, naučijo se prepoznavati manjše živali (žuželke, pajkovci,
deževniki) in spoznajo njihove lastnosti ter vlogo v ekosistemu. Izdelava ptičjih hišic in
skrb, da je v njih nastavljena hrana, ko je v naravi v pomanjkanju ter podobnih projektov
bo učenca preko igre in ustvarjalnosti pripeljala do znanja o različnih pticah in gnezdenju
(Hergan in sod., 2005).
2.3.3 Vpliv vegetacije na učni uspeh
V šolskih zavodih se učenci in učitelji srečujejo s stresom, povezanim s šolskimi
obveznostmi. Še posebno je stres prisoten na srednjih šolah in fakultetah, pa tudi v
osnovnih šolah. Poznano je, da obstajajo pozitivni učinki pri povezavi med študijskim
uspehom in naravo. Učilnice, s pogledi na večjo količino dreves ali grmovnic, imajo
pozitiven vpliv na rezultate učnih testov, maturitetnih preizkusov, uspeh študentov, ki
nadaljujejo študij ter na nižji odstotek kriminala. Pogled, skozi okna učilnic na prostorne
površine brez naravnih značilnosti in posebnosti, je pokazal negativen vpliv na rezultate
istih testiranj. Med prostorne površine so raziskovalci umestili parkirišča, atletske
površine, igrišča in podobne nezanimive površine (Kweon in sod., 2017).
2.4

POSEBNOSTI IZBORA RASTLIN ZA ŠOLE

Načrtovanje izbora rastlin za osnovno šolo lahko bolj natančno obdelamo po skupinah
rastlin. Rastline smo razdelili na trajnice, čebulnice in gomoljnice, sezonske rastline,
lesnate rastline.
2.4.1 Izbira rastlin
2.4.1.1 Lesnate rastline
Lesnate rastline moramo uvrstiti na prvo mesto. Med njimi so najpomembnejša drevesa.
Drevo predstavlja glavno sestavino urejene okolice šole, ki so ji podrejeni vsi ostali grmi,
trajnice, čebulnice, gomoljnice, dvoletnice in enoletnice. V okolico šole se najprej umesti
drevesa, ki predstavljajo vodilni poudarek in oblikujejo prostor. Drevesa ob šolskem
poslopju ponujajo senco, blažijo veter in hrup ter ustvarjajo prijazno okolje za igro
učencev. Drevesa so izredno pomembna tudi zaradi izobraževalne funkcije, ki jo ponujajo.
Otroci spoznavajo drevesa, mnoge ptice in ostale živali ter življenjske procese v naravi. Pri
izbiri dreves za šolsko okolico je potrebno dobro poznati lastnosti drevesa, hitrost rasti,
razrast korenin, obliko krošnje, kakšno je listje, cvetje in kakšni so plodovi. Pomembno je,
da nam izbrana drevesa s koreninami ne bodo povzročala škode na šolskem poslopju,
asfaltu, kanalizaciji ali drugemu drevju (Strgar, 2007).
Ko določimo drevesa, ki so primerna za okolico šole, se lotimo izbire grmov. Izbiramo
med grmi, ki so enostavnejši z vidika oskrbe, rezi, oblikovanja in takšne, ki se ujemajo z
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naravnimi danostmi okolice osnovne šole. Seveda izbiramo grme, ki so zanimivi zaradi
različnih lastnosti, kot so oblika ali obarvanost listja, cvetenje, plodovi. Grmi so lahko
oblikovani tudi kot različne žive meje (Strgar, 2007). Tako okolici šole ustvarimo mejo, jo
odmaknemo od morebitne ceste, pogledov z ulice in omogočimo večjo zasebnost ter
varnost učencev in ostalih obiskovalcev šole.
Sadne rastline so posebna skupina lesnatih rastlin. Po habitusu ločimo drevesa, grme,
polgrme, zelnate rastline in lesnate ovijalke. Sadna drevesa imajo razvejano krošnjo na
deblu, ki je lahko različne višine. Grmi so nižje lesnate rastline brez glavnega debla, ki se
razveji pri tleh. Polgrm je trajnica z olesenelim spodnjim delom stebla. Zelnate rastline
imajo neolesenelo steblo, ki pred zimo odmre, lesnate ovijalke pa se s steblom ovijajo
okoli opore (Hudina in sod., 2011).
Med sadnimi rastlinami, sadna drevesa potrebujejo največ oskrbe, zato so za okolico šole
izziv. Ob primerni izbiri sorte, predhodnemu pregledu terena in pravilno izbrano lego z
dovolj prostora za drevesa, bo šola pridelala svoje sadje. Ker se večino dogajanja na šoli
odvija do poletnih počitnic, je smiselno saditi zgodnje sorte sadnih rastlin. Šolski
sadovnjak zahteva dovolj prostora. Priporočeno je, da je odmaknjen od ceste.
Sadna drevesa v okolici osnovne šole ponujajo izobraževalno funkcijo, saj lahko učenci
spoznajo, kako se pridela hrano in kaj vse je za to potrebno. Poleg tega učenci spoznajo
pomen opraševalcev in veliko drugega. Učenci lahko opazujejo vzgojo dreves od sadnje
naprej. Jablane in hruške, vzgojene na podlagi sejanec, predstavljajo bujno rastoča drevesa,
ki so jih nekoč gojili v travniških nasadih. Z izbiro take sorte, bi učencem prikazali pomen
razvoja sort, podlag in cepljenja rastlin.
Pomembno je ohranjati stare sorte, ki so jih nekoč gojili na travniških nasadih po Sloveniji.
Te sorte povezuje večja ali manjša odpornost poti boleznim in škodljivcem, pa tudi izvor
materiala, saj mnoge med njimi veljajo za avtohtone sorte. Z leti so izgubile pomen zaradi
hitrega razvoja novih sort, ki imajo določene prednosti, predvsem v smislu produktivnosti.
Starejših sort se ne sme pozabiti, saj so pomembne zaradi ohranjanja genetskega materiala
in ravnovesja v naravi. Stare sorte so tudi izhodiščni material za vzgojo novih. Z uporabo
teh sort v šolskem sadovnjaku bomo omogočili njihovo večjo prepoznavnost in hkrati
ohranjali kulturni izgled krajine z njegovo dediščino (Godec, 2006).
Učencem bo predstavljena vloga čebel kot opraševalcev in njihov prispevek k pridelavi
hrane. S tem bomo lahko opozorili na pomen ohranjanja čebel v povezavi s potrebo po
ohranjanju čistega okolja, ki je v rokah prihodnjih generacij (Godec, 2006).
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2.4.1.2 Trajnice
Ko izdelujemo načrt trajnic, se moramo osredotočiti predvsem na izbiro, razporeditev in
oskrbo. Pri izbiri ne smemo misliti samo na videz rastline, temveč tudi na pravilno izbiro
lege na vrtu. Lega se nanaša na osončenost ter tla in njene lastnosti. Ko trajnico izberemo,
je potrebno preveriti, ali ta sodi na rastišče, ki smo ga izbrali zanjo. Rastišča trajnic so
lahko sončna, polsenčna ali senčna. Vsaka rastlina ima svoje zahteve, o katerih se je
potrebno prej pozanimati. Pomemben dejavnik, ki odloča, na kateri legi bo rastla trajnica,
so tla. Ta so lahko vlažna ali suha s prehodi. Vlažna tla so tista, ki zadržujejo precej vlage,
suha pa se razmeroma hitro sušijo. Če razmere, ki jih ponuja naša lega niso ustrezne za
gojenje neke trajnice ali druge rastline, ne spreminjamo lastnosti lege, ampak se odločimo
za drugo, primernejšo rastlino (Strgar, 1967).
Pri izbiri trajnic za osnovno šolo, se prav tako osredotočimo na njihovo izbiro,
razporeditev in oskrbo. Obstajajo pa določeni dejavniki, ki jih je potrebno pri okolici
osnovne šole posebej upoštevati. Ta dejavnik je oskrba trajnic. Osnovna šola navadno ne
premore osebja, ki bi strokovno in redno oskrbovalo rastline. Trajnice so glede oskrbe
enostavnejše od ostalih rastlin, vendar je tudi njih potrebno urejati, rezati, pritrjevati na
oporo in presajati. Tudi trajnice se med seboj razlikujejo v težavnosti oskrbe, zato za
šolsko okolico izberemo takšne, ki niso zahtevne glede oskrbe. V okolici šole je
pomembno tudi, da so vse izbrane rastline čim bolj pestre in povečujejo otroško
radovednost. Otroci tako mimogrede spoznajo več rastlin. Izbrane trajnice naj bodo poleg
cvetov privlačne tudi zaradi listov, višine ali oblike rasti.
2.4.1.3 Čebulnice in gomoljnice
Posebna skupina trajnic, ki je prav tako pomembna, da jo vnesemo v šolski okoliš, so
čebulnice in gomoljnice. Navadno jih tako, kot na drugih površinah vnašamo v manjših
količinah. Z njimi lahko uredimo pomembno mesto, kot je vhod v šolo. Uporabne so zaradi
zgodnjega pomladnega cvetenja, ki je izredno dobrodošel ravno v tem času, saj je takrat
šola bolj obiskana kot v poletnih mesecih.
2.4.1.4 Enoletnice in dvoletnice
Enoletnice so rastline, ki življenjski krog sklenejo v istem letu, dvoletnice pa od kalitve
semena do odmrtja potrebujejo dve leti (Hessayon, 1996). Te rastline so v zadnjih letih
izgubile pomen pri urejanju vrtnih in parkovnih površin. Vse manj se jih uporablja in
vedno več nadomešča s trajnicami. Enoletnice potrebujejo dober substrat, redno zalivanje,
odstranjevanje odmrlih cvetov in listov, pletje ter menjavo odmrlih rastlin, skratka
potrebujejo v splošnem intenzivno oskrbo. Zato so to v osnovi zanimiva skupina rastlin
tudi za šolska okolja, saj se s pomočjo teh rastlin otroci lahko seznanijo, kako so rastline
različne po svoji zahtevnosti, kaj vse potrebujejo, da dobro uspevajo, in podobno. Hkrati so
pa to tudi rastline, ki uspešno nego zelo dobro izkažejo z izrazitim cvetenjem. To otroci
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tudi zlahka prepoznajo. Je pa morda pomembno upoštevati, da enoletnice in dvoletnice v
šolska okolja vključujemo v manjšem obsegu, saj predstavljajo zaradi večje intenzivnosti
oskrbe za šole večje stroške, hkrati pa tudi večjo navzočnost učiteljev – mentorjev
(učiteljice oz. učitelji biologije). Zaradi propadlih enoletnic in dvoletnic lahko po drugi
strani površina ob nezadovoljivi oskrbi izgleda neurejeno in tako lahko kvari izgled
osnovne šole. Enoletnice in dvoletnice so v šolski okolici primerne za manjše nasade,
poudarke, ki jim bo šolsko osebje lahko namenilo potrebno oskrbo, ne da bi to
predstavljalo preveliko breme šoli. Za večje grede v okolici šole je zato zagotovo
pametneje izbrati trajnice, grmovnice in drevesa.
2.4.2 Ureditev nasadov
Pomembno je, da je okolica osnovne šole urejena in negovana, saj ima to vpliv tudi na
učence. Urejeni nasadi okoli šole vplivajo na vzgojo otrok. Učenci se na ta način naučijo
urejenosti in skrbi za naravo, kar je zelo pomembno. Rastline, ki se jih posadi v okolico
šole, je dobro označiti s tablicami, na katerih so zabeležena slovenska in latinska imena. S
tem imajo učenci več možnosti, da spoznajo čim več rastlin, tako med poukom v naravi kot
tudi med odmori ali v prostem času, ki ga preživijo na območju šole. Dobrodošlo je tudi,
da učenci, ko pod mentorstvom učiteljev spoznavajo rastline, spoznajo tudi, zakaj se
latinska imena uporablja, kaj nam ta imena o rastlini povedo in kako so sestavljena
(Planinšek, 2013). Poleg tablic z latinskimi imeni, se v okolico šole lahko umesti poučne
table, na katerih so razloženi posamezni zanimivi deli, ki se lahko nanašajo na določeno
rastlino, gredico ali žival. Takšne table so namenjene predvsem učencem in učiteljem,
lahko pa so zanimive tudi za ostale naključne obiskovalce osnovne šole.
2.4.3 Strupene rastline
Potrebno je posvetiti pozornost strupenim drevesnim vrstam in ostalim strupenim
rastlinam. Glede uporabe strupenih rastlin v okolici šole so mnenja ločena. Mnogi ljudje,
tudi tisti, ki so vključeni v različne šolske procese, v zadnjih letih močno zagovarjajo, da
je potrebno strupene rastline povsem izključiti iz šolskih dvorišč ter dvorišč vrtcev. A
problem je, da so rastline za otroke nevarne predvsem takrat, ko jih ne poznajo in zato
lahko pride samo v takšnih primerih do zastrupitev. Včasih, ko so bili otroci bolj povezani
z naravo že iz domačega okolja, so se o strupenosti rastlin poučili že na domačem pragu.
Danes je te povezanosti vedno manj in otroci se lahko o rastlinah največ naučijo ravno v
vrtcu in šoli. Zato je pomembno učence o strupenih rastlinah poučiti, jih seznaniti z
nevarnostjo, ki jo lahko predstavljajo in jih naučiti previdnosti. Zaradi otroške igrivosti in
radovednosti pa se preventivno lahko močno strupenim rastlinam včasih tudi izognemo in
izberemo druge.
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MATERIALI IN METODE DELA
LEGA OSNOVNE ŠOLE HORJUL

Šola se nahaja v občini Horjul, v osrednjeslovenski statistični regiji. Šola leži v osrednjem
delu občine Horjul. Na jugu je šola omejena s Šolsko ulico, na severozahodu s kmetijskimi
in gozdnimi površinami ter na vzhodu s pokopališčem (slika 1).

Slika 1: Lega Osnovne šole Horjul (ARSO, 2019)

3.1.1 Ekološke razmere na območju Osnovne šole Horjul
Ekološke razmere na območju občine Horjul so ugodne za rast rastlin. Podnebje je zmerno
celinsko, z vročimi poletji in mrzlimi zimami, ko se temperature v najhladnejših mesecih
spustijo pod 0 ºC. Pojavi se lahko tudi višek padavin v poletnih mesecih (sliki 2 in 3; pri
podatkih za temperaturo navajamo zgolj podatke za postajo Ljubljana-Bežigrad, saj za
Horjul niso javno dostopni) (ARSO, 2019b).
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Slika 2: Povprečna temperatura med leti 2009 - 2018 za vremensko postajo Ljubljana Bežigrad (ARSO, 2019b)

Slika 3: Povprečna količina padavin med leti 2009 - 2018 za vremensko postajo Šentjošt nad Horjulom (ARSO, 2019b)

OŠ Horjul leži na umetni urbani, nesklenjeni površini, ki jo na severu obdajajo kmetijske
površine in na zahodu gozdne ter deloma ohranjene naravne površine (ARSO, 2019a). Tla
so psevdoglejna, srednje globoka, s srednjo poljsko kapaciteto tretjega razreda, 81 do 150
mm. Tla so distrična rjava, na matični vezani klasični (sedimentni) kamnini. Inkluzije so:
evtrična rjava tla, na vezanih klasičnih pelitskih in psamitskih kamninah, izprana.
Efektivna poljska kapaciteta spada v razred 3, srednja 81 do 51 mm (ARSO, 2019a).
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3.1.2 Opis objekta
Občina Horjul se nahaja zahodno od Ljubljane, v Horjulski dolini in meji na občino Polhov
Gradec ter na Vrhniko. Pokrajina je razgibana in ponekod močvirnata ter leži med dinarsko
kraškim in alpskim svetom. Površina občine Horjul meri 33 km2, s čimer po velikosti sodi
na 168. mesto v državi Sloveniji (Občina Horjul, 2019).
Predmet dela diplomske naloge je bila okolica osnovne šole Horjul, kjer se učenci
vsakodnevno gibljejo na poti do šole, med šolskimi odmori in na poti domov. V bližini
šole se nahaja dom za starejše občane, pokopališče in občina, zato je okolica osnovne šole
Horjul tudi območje, kjer se stikajo različne generacije in prepletajo različni interesi.
Okolica šole ima površino 172,5 arov in leži na pretežno ravni lokaciji (ARSO, 2019b). Na
severozahodu okolica meji na kmetijske površine, ki ležijo v višjem nivoju kot šola. Na
vzhodni strani osnovne šole Horjul je bila leta 2007 zgrajena nova športna dvorana. Šola je
bila obnovljena, poskrbelo se je za novo izolacijo, fasado, toplotno sanacijo in nekatera
druga opravila v notranjosti šole (Občina Horjul, 2019).
S ceste, ki vodi mimo, se šolo vidi skozi živo mejo lovorikovca (Prunus laurocerasus L.),
ki obiskovalca usmeri na stopnišče proti vhodu v šolo. Ob vhodu se na desni strani nahaja
kamnit zid, ki je nedokončan skalnjak ter betonski podporni zid z okrasnimi grmi. Pot proti
športni dvorani spremlja mlad lipov drevored s spominsko vrednostjo, ki obeležuje praznik
občine in obnovo šole. Mimo športne dvorane pot vodi do igrišča in starejšega ohranjenega
drevesa vrbe, tu pa se šolska pot konča.
Nad igriščem se nahaja šolsko parkirišče, ob katerem uspeva drevored kroglastih javorjev
(Acer platanoides L. 'Globosum'), na severni strani igrišča pa brežino zapolnjujejo nekatere
pokrovne rastline. Če parkirišče prečkamo, se znajdemo na zadnji, severni strani šole, ki
meji na sadovnjak, poln jablan (Malus domestica Borkh.) in tudi drugih sadnih dreves. Na
brežini za šolo stoji tudi šolski čebelnjak, ki dobro opravlja svojo funkcijo. Tu se zopet
pojavi šolska pot, ki se spusti proti zahodnemu delu okolice, kjer se nahaja manjše igrišče
in dovoz v šolo, obdan z kroglastimi javorji (Acer platanoides L. 'Globosum'). Pot se spusti
in zavije ter nas zopet pripelje do žive meje in stopnišča, ki usmerja k glavnemu vhodu
šole.
3.1.3 Kratka zgodovina
Na območju občine Horjul so v preteklosti imeli drevesnico. Gojili so sorte jablan
'Ontario', 'Gambovec', 'Rapotec', 'Zlata reneta', 'Ananasova reneta', 'Bobovc', 'Gorenjska
voščenka', 'Dolenjska voščenka', 'Kosmač', 'Carjevič', 'Bellefleur', 'Zlata parmena',
'Kokosova ornažna reneta', 'Šampanjska reneta', 'Baumanova reneta', 'Dimčk', 'Boskopski
kosmač', 'Jonatan', 'Londonski peping', 'Krivopecelj', 'Kanadka' in 'Beličnik'. Sorte hrušk pa
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so bile 'Tepka', 'Moštnica', 'Štula', 'Pšeničnica', 'Rjavka', 'Rumenka' in 'Stanovka' (Garafol,
2017).
3.2

METODE DELA

3.2.1 Občinski načrti
Na sestanku z županom, g. Prebilom in ravnateljem šole, g. Garafolom je bila šola
predstavljena kot ekološko usmerjena šola, ki je pripravljena na spremembe in nove ideje.
V želji občine in osnovne šole Horjul je bila prenova okolice osnovne šole in zasnova
varne, urejene okolice s poudarkom na vzgojno-izobraževalni funkciji v naravi. Župan in
ravnatelj šole sta pokazala dobro sodelovanje in medsebojni posluh. V ospredje ureditve
šole smo postavili čebelarski krožek, ki se odvija na osnovni šoli (tudi pod mentorstvom
župana in ravnatelja). Želja je bila vzpostavitev in razvoj, uspešnega čebelarskega krožka,
ki že deluje na osnovni šoli in zbuja veliko zanimanja pri učencih in tudi pri ostalih
občanih. Zaradi pozornosti, ki jo zbuja čebelarstvo med mladimi v občini, smo določili
čebelarstvo kot rdečo nit, okoli katere se vrti urejanje okolice šole. Ravnatelj, nam je podal
nekatere koristne informacije o zgodovini občine ter o sadnih drevesnih vrstah, gojenih na
območju Horjula v preteklosti. Iz pogovora z vodstvom šole smo prepoznali smernice, cilje
šole in občine, h katerim stremijo in jih želijo v prihodnosti realizirati. Med sestankom smo
pridobili predstavo o sodelovanju in povezanosti ustanov v občini Horjul. Z navezovanjem
stikov smo si pridobili zaupanje šole in občine.
3.2.2 Terenski ogled
Terenski ogled smo opravili v dveh terminih, 11. decembra 2017 in avgusta 2018.
Seznanili smo se z dejavniki in lastnostmi terena, ki lahko vplivajo na rast rastlin. Na teren
smo se odpravili tudi v različnih vremenskih razmerah. Spoznali smo se z območjem,
prednostmi, ki jih ponuja teren okoli osnovne šole Horjul, zabeležili smo obstoječe rastline
in njihovo stanje.
3.2.3 Razmejitev območja
Okolico osnovne šole Horjul smo na podlagi načrtov občine Horjul razdelili v različne
enote. Teren smo analizirali tudi tako, da smo vsaki enoti določili namen in uporabnost.
Vse rastline v enotah smo prešteli in popisali ter določili, če jih je smiselno ohraniti ali
odstraniti z njihovega sedanjega mesta.
Pri popisu in poimenovanju vrst smo si pomagali s knjigo Mala flora Slovenije (Martinčič
in sod., 2010). Okolico šole smo razdelili na enote. Enote smo določili smiselno po
njihovem namenu in uporabi ter izgledu. Prešteli smo vse rastline v vsaki enoti, jih
prepoznali in poimenovali. Za vsako enoto smo izdelali preglednico z obstoječimi vrstami.
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S popisom vrst smo želeli ugotoviti pestrost in zanimivost vrst, ki uspevajo v okolici OŠ
Horjul. Določili smo tudi vrste, ki bi jih bilo potrebno odstraniti ali zamenjati.
3.2.4 Izdelava predloga izbora rastlin
Po opravljenem terenskem delu smo podatke o dejavnikih z vplivom na okolico šole, za
vsako enoto posebej zbrali, proučili ter na podlagi tega ustvarili predlog izbora rastlin, ki bi
najbolje ustrezal vsem razmeram, ki nam jih podaja teren, vodstvo šole in ostali dejavniki.
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REZULTATI

Okolico šole smo smiselno razdelili, na 6 enot in vsako enoto opisali. Te enote so
severovzhodna enota, severna enota, severozahodna enota, zahodna enota, južna enota in
vzhodna enota.
4.1

SEVEROVZHODNA ENOTA

Vhod na parkirišče Osnovne šole Horjul se začne z že obstoječim borom (Pinus sylvestris
L.), ki raste na brežini. Brežina se razteza po severni strani parkirišča. Parkirišče z brežino
meji na kmetijsko obdelovalno površino. Po brežini rastejo nekatere pokrovne rastline, ki
pa bi jih bilo potrebno zgostiti. Okoli bora se lahko posadi zimzelen (Vinca minor L.), na
brežino se posadi češmin (Berberis thunbergii DC. 'Atropurpureum'). Kosteničevje
(Lonicera nitida E.H. Wilson), ki že raste na brežini, je potrebno urediti in dosaditi, prav
tako potrebuje vrtnarsko oskrbo bisernik (Symphoricarphos chenaultii Rehder) (slika 4).
Na južni strani parkirišče meji na šolsko igrišče. Na tej manjši površini raste 10 rastlin
jesenov (Fraxinus L. sp.)
Na severni strani parkirišča je brežina in nad njo kmetijska obdelovalna površina. Na
brežino, v bližino bora, se posadi zimzelen (Vinca minor L.), ki cveti spomladi. Zimzelen
se vzdržuje s spomladansko rezjo nazaj (Strgar, 1967).
Tu je prostor tudi za češmin (Berberis thunbergii DC. 'Atropurpureum'), ki s svojimi listi
deluje estetsko, njegovi cvetovi pa privabljajo čebele in plodovi ptice (Strgar, 2007).
Kosteničevje (Lonicera nitida E.H. Wilson) in bisernik (Symphoricarphos chenaultii
Rehder), je smiselno ohraniti. Rastlini cvetita v različnih časovnih obdobjih, kosteničevje
pozno pomladi, bisernik pa junija. Bisernik (Symphoricarphos chenaultii Rehder) pozimi
odvrže liste in naredi zanimive rožnate plodove (Strgar, 2007)(slika 4).

Slika 4: Slika brežine nad parkiriščem
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V preglednici 1, so zabeležena slovenska in latinska imena obstoječih rastlin na
severovzhodni enoti, ter njihovo število.
Preglednica 1: Obstoječe rastline v severnovzhodni enoti

Slovensko ime
Bor
Kosteničevje
Bisernik
Jesen

Latinsko ime
Pinus sylvestris L.
Lonicera nitida E.H. Wilson
Symphoricarpos chenaultii Rehder
Fraxinus L. sp.

Število rastlin
1
10

Preglednica 2, predstavlja priporočene rastline v severovzhodni enoti, s slovenskimi in
latinskimi imeni.
Preglednica 2: Priporočene rastline v severnovzhodni enoti

Slovensko ime
Zimzelen
Češmin

4.2

Latinsko ime
Vinica minor L.
Berberis thunbergii DC. 'Atropurpureum'

SEVERNA ENOTA

Severna enota zajema sadovnjak. Na spodjem delu brežine že uspeva 24 rastlin jablan, ki
so bile cepljene na šibko rastočo podlago M9 (slika 5). Obstoječe jablane so zdrave
rastline, ki bodo zgodaj vstopile v rodnost in ponudile velike in dobro obarvane plodove.
Severno nad že obstoječimi jablanami bi posadili jablane in hruške, cepljene na podlagi
sejanec. Posadili bi starejše sorte, ki so nekoč uspevale na območju Horjula. To so
'Beličnik' (zori sredi julija), 'Dolenjska voščenka' (zori začetek oktobra), 'Boskopski
kosmač' (zori konec septembra), 'Carjevič' (zori začetek oktobra), 'Gorenjska voščenka'
(zori sredi oktobra), 'Krivopecelj' (zori začetek oktobra), 'Bobovec' (zori sredi oktobra),
(Garafol, 2017). Posadili bi tudi hruško sorte 'Tepka', ki zori konec septembra. Sadovnjak
se nadaljuje z že posajenimi osmimi drevesi sliv, češnjo in višnjo.

Slika 5: Šolski sadovnjak
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SEVEROZAHODNA ENOTA

Na severozahodni enoti leži šolski čebelnjak, kamor je smiselno posaditi gredo z
začimbnicami in dišavnicami, ki so znane po svoji medovitosti in privabljajo čebele.
Poleg 5 rastlin sivke (Lavandula), ki že uspeva ob čebelnjaku, se lahko na gredo posadijo
še ostale rastline:
 Bazilika (Ocimum basilicum L.) je rastlina z uporabno vrednostjo, estetsko in tudi
poučno vrednostjo. Bazilika (Ocimum basilicum) je v naših razmerah enoletnica, ki
s cvetenjem od junija do septembra privablja čebele. Rastlina je uporabna v
kulinariki, kjer se uporabljajo njeni sveži listi. V vrtu rastlina odganja uši, molje,
komarje in preprečuje razvoj pepelaste plesni (Grilc, 2013).
 Navadna melisa (Melissa officinalis L.) je trajnica in medovita rastlina, ki cveti v
beli in svetlo roza barvi od junija do avgusta. Tvori 30 do 90 cm visok grmiček in
je uporabna kot začimba in zdravilna rastlina (Praprotnik in Zgonec, 2008).
 Ognjič (Calendula officinalis L.) je enoletnica, ki cveti od pomladi do jeseni.
Rastlina ima mnoge poučne vrednosti, saj ima zdravilne učinkovine in tudi dobro
vpliva na gredo z odganjanjem talnih škodljivcev ogorčic, uši in polžev (Grilc,
2013).
 Timijan (Thymus vulgaris L.) je trajnica grmičaste rasti, zraste do 20 cm visoko in v
gredo vnese kontrast zaradi nizke rasti, znano pa je tudi, da ima rastlina zdravilne
učinkovine. Timijan cveti od junija do septembra, po potrebi se rastlino na nekaj let
razredči, sicer pa je nega enostavna (Sever, 2015).
 Navadni rožmarin (Rosmarinus officinalis L.) je vedno zelen grm, ki cveti v belo
modrikasti barvi poleti in jeseni. Cvetovi, listi in eterična olja rastline so uporabni
za zdravilne namene (Sever, 2015).
 Žajbelj (Salvia officinalis L.) je 50 cm visok vedno zelen polgrm, ki cveti od
zgodnje pomladi v svetlo modrih in vijoličastih odtenkih. Okrasni so njegovi
cvetovi in sivkasti listi. Žajbelj teksturno popestri gredo zaradi svojih širših listov.
Uporaben je kot kuhinjsko zelišče in zdravilna rastlina (Grilc, 2013).
 Mačja meta (Nepeta Faassenii 'Six Hills Giant') je trajnica, ki z vijoličnimi cvetovi
od pomladi do jeseni dodaja estetski pridih gredi, prav tako pa privablja čebele.
Mačja meta (Nepeta 'Six Hills Giant') je uporabna v zdravilstvu, na gredi pa ima
tudi odganjalni učinek na uši, bolhače in mravlje (Grilc, 2013).
 Kraški šetraj (Satureja montana L.) je zdravilna začimbna trajnica, ki tvori polgrm.
Je trpežna rastlina, ki blagodejno vpliva tudi na druge rastline, saj deluje fungicidno
in odganja uši (Grilc, 2013).
 Hermelika (Sedum telephium L. 'Herbstfreude') je trajnica, ki je primerna kot
obroba grede. Cveti od avgusta do oktobra v rožnati barvi. Ima mesnata stebla in
liste, zato dobro prenaša sušo. Sorta 'Herbstfreude' zelo dolgo ostane olistana in
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zdrži dolgo v zimski čas. Listi rastline se uporabljajo v ljudski medicini za
obkladke ran (Sever, 2015).
V preglednici 3 so predstavljene priporočene rastline za gredo ob rastlinjaku. Predstavljene
so s slovenskim in latinskim imenom ter njihovo trajnostjo.
Preglednica 3: Priporočene rastline za gredo ob čebelnjaku

Slovensko ime
Bazilika
Navadna melisa
Ognjič
Timijan
Navadni rožmarin
Žajbelj
Mačja meta
Kraški šetraj
Hermelika

Latinsko ime
Ocimum basilicum L.
Melissa officinalis L.
Calendula officinalis L.
Thymus vulgaris L.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia officinalis L.
Nepeta 'Six Hills Giant'
Satureja monatana L.
Sedum telephium L. 'Herbstfreude'

Trajnost
enoletnica
trajnica
enoletnica
trajnica
vednozelen grm
vednozelen polgrm
trajnica
trajnica
trajnica

Octovec, ki raste zraven čebelnjaka, bi bilo potrebno odstraniti. Tu bi lahko namesto
octovca, uspevalo drevo, kot je okrasna češnja (Prunus serrulata Lindl.). Je listopadno
drevo, ki zraste do 8 m v višino. V zimskih mesecih se pokaže tudi okrasna vrednost
rdečega lubja, ki se lušči (slika 6).

Slika 6: Okolica šolskega čebelnjaka in podporni zid

Na mestu, kjer se brežina spušča, bi posadili še nekaj medovitih grmov. Purpusovo
kosteničevje (Lonicera purpusii Rehder) decembra razvije cvetne brste in zato zgodaj
spomladi zacveti in cveti do marca. Cvetovi so bele barve s prijetno dišečim vonjem,
kasneje pa se razvijejo rdeči plodovi. Predlagali bi tudi sajenje leske (Corylus avellana L.),
ki je listopaden grm, razprostrte rasti. Zraste 2 do 6 m visoko. Zanimiva je zaradi
zgodnjega cvetenja in uporabnih vej.. Spomladi naredi moške cvetove mačice, februarja ali
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marca pa zacvetijo tudi ženski cvetovi. Iz njih se konec poletja razvijejo užitni plodovi
lešniki. Lahko se izbere kakšna sadjarsko pomembna sorta, npr. 'Istrsko debeloplodna'. Po
cvetenju leske zacveti španski bezeg (Syringa vulgaris L.), ki je znan kot znanilec pomladi,
katerega vijolična latasta socvetja se razvijejo v maju in oddajajo močan privlačen vonj.
V preglednici 4 so zbrane medovite grmovnice, ki so priporočene za severozahodno enoto.
Predstavljene so s slovenskim in latinskim imenom.
Preglednica 4: Priporočene medovite grmovnice za severozahodno enoto

Slovensko ime
Purpusovo kosteničevje
Leska
Španski bezeg

Latinsko ime
Lonicera purpusii Rehder
Corylus avellana L.
Syringa vulgaris L.

Podporni zid, ki se nahaja pod brežino in meji na šolsko pot, se lahko popestri s cvetočimi
trajnicami, ki se blazinasto razraščajo. Izbrane trajnice so uporabne kot obroba, ki se bo po
podpornem zidu razrasla tudi navzdol in ga popestrila z rumeno, belo in vijolično barvo
cvetov. Trajnice, ki bi jih posadili nad podporni zid so:
 Grenik (Iberis sempervirens Burm.) je 30 cm visoka trajnica, ki bujno cveti v beli
barvi in blazinasto pokriva tla. Nad podpornim zidom bo z grenikom od aprila do
konca junija ustvarjen bel cvetoč pas, ki pa bo ostal zelen tudi pozimi (Strgar,
1994).
 Avbrecija (Aubrieta × hybrida Hausskn.) je trajnica, ki se blazinasto razraste. Cveti
v vijolični barvi, od aprila do konca junija (Strgar, 1967).
 Skalni grobeljnik (Alyssum saxatile Sm. 'Compactum'), ki je trajnica z bujno rastjo
in primerna za površino, kot je podporni zid. Od marca do konca maja cveti in v
okolje vnaša rumeno barvo. Ima srebrne liste, ki ustvarijo zanimiv kontrast z
rumenimi cvetovi.
V preglednici 5 so zabeležena slovenska in latinska imena trajnic, ki so priporočene za
popestritev podpornega zidu v severozahodni enoti.
Preglednica 5: Priporočene trajnice nad podpornim zidom v severozahodni enoti

Slovensko ime
Skalni grobeljnik
Grenik
Avbrecija

Latinsko ime
Alyssum saxatile Sm. 'Compactum'
Iberis sempervirens Burm.
Aubrieta × hybrida Hausskn.
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ZAHODNA ENOTA

Na zahodnem delu šole se nahaja stranski vhod. Tu že uspeva 10 mladih dreves kroglastih
ostrolistnih javorjev (Acer platanoides L. 'Globosum'). Na tem delu je že obstoječa živa
meja iz forzicije (Forsythia europea L.). Potrebno bi jo bilo zgostiti. Na površini med potjo
in stranskim vhodom je prostor za gredo s trajnicami, v okrasnem zeliščnem stilu in v
rumeno srebrni barvi (slika 7).

Slika 7: Stranski vhod s kroglastimi javorji (Acer platanoides L. 'Globosum')

Kroglaste ostrolistne javorje (Acer platanoides 'Globosum'), se lahko ohrani na tem mestu.
Tukaj uspeva živa meja iz forzicije (Forsythia europea L.), ki z rumenimi cvetovi že marca
v okolico vnaša barvo in estetsko noto. Živo mejo bi bilo potrebno urediti, tako, da se
posadi še kakšna rastlina več. Na površini med potjo in stranskim vhodom je dovolj
prostora za atraktivno gredo s trajnicami. Greda je v zeliščnem stilu. Glavni barvi rastlin na
gredi sta rumena in srebrna.
Višje elemente grede s trajnicami predstavljajo:
 Beli ameriški slamnik (Echinacea purpurea (L.) Moench 'Alba') je trajnica, ki
zraste do 80 cm visoko. Tvori večje bele cvetove, ki cvetijo od julija do oktobra.
Uporaben je tudi zaradi zdravilnih učinkovin (Sever, 2015).
 Baldrijan (Valeriana officinalis) je do 2 m visoka rajnica, z belimi okrasnimi
cvetovi in z zdravilno, uporabno korenino (Grilc, 2013).
 Navadni rožmarin (Rosmarinus officinalis L.) je vedno zelen grm, ki cveti v belo
modrikasti barvi poleti in jeseni. Cvetovi, listi in eterična olja rastline so uporabni
za zdravilne namene (Sever, 2015).
V preglednici 6, so zabeležena slovenska in latinska imena trajnic z višjo rastjo, ki so
priporočene v zahodni enoti.
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Preglednica 6: Priporočeni višji elementi grede s trajnicami v zahodni enoti

Slovensko ime
Beli ameriški slamnik
Baldrijan
Navadni rožmarin

Latinsko ime
Echinacea purpurea (L.) Moench 'Alba'
Valeriana officinalis
Rosmarinus officinalis L.

Srednje visoke elemente grede s trajnicami predstavljajo:
 Laški smilj (Helychrisum italicum) je vedno zelena pokrovna rastlina z zdravilnimi
učinkovinami. Okrasni so sivi listi in poleti rumeni cvetovi. Da rastlina ostane
gosta, jo je potrebno redno striči (Sever, 2015).
 Hermelika (Sedum telephium L. 'Purple Emperor') je sukulentna rastlina, z okrasno
vijoličasto barvo listja, stebel in cvetov, ki cvetijo poleti in jeseni (Sever, 2015).
 Vretenčaste lepe očke (Coreopsis verticillata Ehrh. 'Moonbeam') so trajnice čokate
rasti, ki zrastejo do 50 cm visoko. Cvetijo od junija do avgusta in tvorijo grmičke z
rumenimi cvetovi (Sever, 2015).
V preglednici 7, so zabeležena slovenska in latinska imena trajnic s srednje visoko rastjo,
ki so priporočene v zahodni enoti.
Preglednica 7: Priporočeni srednje visoki elementi grede s trajnicami v zahodni enoti

Slovensko ime
Laški smilj
Hermelika
Vretenčaste lepe očke

Latinsko ime
Helychrisum italicum
Sedum telephium L. 'Purple emperor'
Coreopsis verticillata Ehrh. 'Moonbeam'

Nizke elemente grede s trajnicami predstavljata:
 Sončece (Helianthemum 'Gelbe Perle') je nizek trpežni polgrm, primeren za rast v
ospredju. Cveti rumeno, od maja do junija.
 Plazeči šetraj (Satureja spicigera Boiss.) je na sušo in vročino prilagojena trajnica,
ki tvori plazeče grmičke in lepo diši (Sever, 2015).
V preglednici 8, so zabeležena slovenska in latinska imena trajnic z nizko rastjo, ki so
priporočene v zahodni enoti.
Preglednica 8: Priporočeni nizki elementi grede s trajnicami v zahodni enoti

Slovensko ime
Sončece
Plazeči šetraj

Latinsko ime
Helianthemum 'Gelbe Perle'
Satureja spicigera Boiss.

Poleg grede s trajnicami bi namestili dvignjeno gredo z zelenjavo. Na tej gredi bi rastle
avtohtone in tradicionalne slovenske sorte zelenjave.
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Rastline, ki smo jih izbrali za dvignjeno gredo, so:
 Fižol 'češnjevec' (Phaseolus vulgaris L.) je slovenska avtohtona sorta nizkega,
srednje poznega fižola za pisano zrnje. Seje se ga od aprila do konca junija in
pridelek pobira septembra.
 Solata 'Posavka' (Lactuca sativa L.) je domača sorta zimske krhkolistne solate, ki
spomladi oblikuje hrustljave, rumeno zelene glave.
 Kumara, dolga zelena (Cucumis sativus L.), je solatna kumara z dolgimi, temno
zelenimi plodovi.
 Motovilec žličar (Valerianella locusta (L.) Betcke) je slovenska avtohtona sorta, ki
tvori srednje velike rozete z ovalnimi zelenimi listi, ki so zavihani navzgor.
Motovilec žličar dobro prezimi.
 Ajda 'Darja' (Fagopyrum esculentum Moench) je poljščina, za katero se je v zadnjih
letih povečalo zanimanje, saj ponuja veliko možnosti v kulinariki. Ajda v gredico
vnese tudi okrasno vrednost zaradi svojih srčastih listov, rdečih stebelc in rožnatih
cvetov. Je izredno medovita rastlina in domača sorta poljščine (Kocjan Ačko,
2015).
 Kapucinka (Tropaeolum majus L.) je enoletna zdravilna rastlina, katere užitni deli
so listi, cvetovi in semena. Cveti oranžno rdeče barve, od poletja do pozne jeseni.
Gojimo jo zaradi okrasne in užitne vrednosti cvetov in listov. Kapucinke so
uporabne tudi za odganjanje uši in kapusovih belinov na gredi (Grilc, 2013).
 Žametnica (Tagetes patula L.) je enoletnica s pisanimi oranžnimi cvetovi. V gredici
bo rastline varovala pred ušmi, talnimi škodljivci in bogatila substrat (Podgornik
Reš, 2007).
 Ognjič (Calendula officinalis L.) je enoletnica, ki je poleg zdravilnosti koristna tudi
zaradi odganjanja talnih škodljivcev in bogatenja substrata (Hessayon, 1996).
V preglednici 9, so zabeležene rastline, ki so priporočene za uporabo v dvignjeni gredi, v
zahodni enoti.
Preglednica 9: Priporočene rastline za dvignjeno gredo v zahodni enoti

Slovensko ime
Fižol češnjevec
Solata 'Posavka'
Kumara dolga zelena
Motovilec žličar
Ajda 'Darja'
Kapucinka
Žametnica
Ognjič

Latinsko ime
Phaseolus vulgaris L.
Lactuca sativa L.
Cucumis sativus L.
Valerianella locusta (L.) Betcke
Fagopyrum esculentum Moench
Tropaeolum majus L.
Tagetes petula L.
Calendula officinalis L.
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Naprej od grede s trajnicami in visoke grede z zelenjavo, se na vzhodni strani teren začne
dvigati v brežino, na katero posadimo skupino grmov japonske zlatolistne medvejke
(Spiraea japonica (L.) Desv. 'Goldflame'). Cveti v rožnati barvi, od junija do septembra in
privablja čebele. Je listopaden grm, s pokončno krošnjo in oranžno rdečimi listi.
Pod igriščem se nahajajo že obstoječa igrala, tu že dobro uspeva skupina štirih brez (Betula
pendula Roth), ki poleti ponuja prijeno senco, pozimi pa vseeno prepušča svetlobo v
učilnice. Tu raste tudi rdeči bor (Pinus sylvestris Lour.), ki bi ga bilo potrebno odstraniti.
Poleg rastejo še zdravi ambrovec (Liquidambar styraciflua L.), cigarar (Catalpa
bignonioides) in gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). Vse rastline poskrbijo za gosto
senco in kljub temu zaradi oddaljenosti od šolskih oken ne preprečujejo vhoda naravni
svetlobi, ki vseeno lahko pride v učilnice. Na tem mestu smo v jesenskem terenskem
ogledu opazili padlo drevo smreke (Picea abies L.), ki je zaradi plitvega koreninskega
sistema v nekaj dnevnem močnem deževju padla (slika 8). Poleg igral, ki že obstajajo,
bodo postavljena še dodatna, nova igrala. Okrog igral bi bilo potrebno posaditi
vednozeleno kosteničevje (Lonicera nitida E.H. Wilson), ki bo tvorilo obrobo igral. Dodati
bi bilo smiselno tudi grm japonske zlatolistne medvejke (Spirea japonica (L.) Desv.
'Goldflame'), ki bo popestrila okolje z rožnato barvo cvetov.

Slika 8: Padlo drevo smreke (Picea abies L.)

4.5

JUŽNA ENOTA

Južna enota se začne s potjo, ki vodi h glavnemu vhodu šole. Pot na vzhodni strani meji na
travnato površino, kjer raste skupina štirih brez (Betula pendula L.) in smreka (Picea abies
L.), ki bi jo bilo potrebno odstraniti. Vhod v šolo je pomemben del stavbe in okolice, saj je
točka, ki prva naredi vtis na obiskovalca. Tu je prostor za gredo s cvetočimi trajnicami, v
rožnato vijolični barvni kombinaciji. Greda se lahko razteza po celotni desni strani
stopničaste poti (slika 9).
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Slika 9: Pot v šolo in podrto drevo smreke (Picea abies L.)

Izbrane rastline za gredo s trajnicami so:


Jesenska astra (Aster dumosus DC.) je trpežna trajnica, ki je odporna na sušo in
primerna za prehodno površino kot je vhod v šolo. Zraste 30 cm do 40 cm visoko.
Tvori veliko majhnih vijoličastih cvetov, ki cvetijo od avgusta in potem še dolgo v
jesen. Hitro se razraščajo in tvorijo košato kompaktno obliko, pri čemer jim lahko
pomagamo z rezjo. Dobro uspevajo na soncu. Jesenske astre so tudi privlačne
rastline čebelam, z njimi poustvarimo tudi lepe jesensko zimske motive v okolici
(Strgar, 1967).



Hermelika (Sedum telephium L. 'Herbstfreude') je še ena izmer trpežnih, na sušo
odpornih rastlin, ki je okrasna zaradi svojih mesnatih listov in rožnatih cvetov.
Sorta 'Herbstfreude' je posebej zanimiva zaradi bujne rasti in dolgo obstojnega
listja. Zaradi tega rastlina ostane privlačna še dolgo v zimski čas (Sever, 2015).



Helenij (Helenium L. 'Moerheim Beauty') bo odlična rdeča popestritev, vijolično
roza kombinacije barv na gredi. Cveti v opečnato rdeči barvi od maja do sredine
poletja. Rastlina zraste 100 do 120 cm visoko (Strgar, 1967).



Volnati čišljak (Stachys byzantina K.Koch) je trpežna trajnica, z nizko in široko
razrastjo, okrasna je zaradi srebrnih listov z dlakavo poraščenostjo. Avgusta
zacvetijo visoka socvetja v vijoličasti barvi, ki popestrijo gredo. Volnati čišljak je
primerna trajnica za obrobo in konec grede (Sever, 2015).



Perjanka (Pennisetum Rich. 'Little bunny') je trava, 30 cm visoka, ki bo gredi
dodala mehkobni izgled. Njena okrasna vrednost je v listih in ščetinastih socvetjih,
ki se pojavijo julija. V jeseni se socvetja obarvajo rumenkasto in ostanejo zanimiva
še naprej. Dobro bo uspevala v kombinaciji z drugimi rastlinami na gredi (Sever,
2015).



Gozdna kadulja (Salvia sylvestris Cav.) zraste do 50 cm visoko in v vijoličasto
modri barvi cveti od junija do septembra. Na gredi se bo dobro barvno povezala z
ostalimi rastlinami in jo hkrati popestrila s teksturo (preglednica 10) (Sever, 2015).
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V preglednici 10, so s slovenskimi in latinskimi imeni zabeležene trajnice, ki so
priporočene za gredo v južni enoti.
Preglednica 10: Priporočene rastline za gredo s trajnicami v južni enoti
Slovensko ime
Jesenska astra
Hermelika
Helenij
Volnati čišljak
Perjanka
Gozdna kadulja

Latinsko ime
Aster dumosus DC.
Sedum telephium L. 'Herbstfrfeude'
Helenium L. hybrida 'Moerheim Beauty'
Stachys byzantina K.Koch
Pennisetum Rich. 'Little bunny'
Salvia x sylvestris Cav.

Na levi strani glavnega vhoda v šolo (slika 10) je manjši prostor, kjer bi v okrasno korito,
posadili sezonske rastline in čebulnice, saj so to rastline, ki bujno cvetijo. Izbrane rastline
so v rumeni in oranžni barvni paleti, ki se bo povezovala z lilijami na desni strani vhoda.
Izbrane rastline so:
 Tulipani (Tulipa L. 'Flair' in Tulipa L. 'Ruby red') so čebulnice, ki bodo aprila
poživile vhod s svojo živo oranžno in rdečo barvo.
 Milijon zvončki (Calibrachoa Cerv. sp.) so bogato cvetoče enoletnice z visečo
rastjo, ki je primerna za korito. V rumeno oranžni barvi cvetijo od junija do
septembra.
 Deljenolistni mrkač (Bidens L. sp.) je pri nas enoletna rastlina, je nižje rasti z
izrazito deljenimi listi ter enostavno rumenimi cvetovi.
 Cinije (Zinnia elegans Jacq.) so enoletnice, ki zrastejo do 20 cm visoko. Sejemo jih
aprila, nato se grmičasto razrastejo in cvetijo od junija do novembra v živih, pisanih
barvah (rumena, oranžna, rdeča, roza).
 Gazanija (Gazania Gaertn. sp.) je trajnica, ki v naših razmerah ne prezimi. Od
pomladi do jeseni cveti v rumeno oranžni barvi. Redno odstranjevanje starih cvetov
spodbudi in podaljša cvetenje pozno v jesen. Gazanijo sadimo v okrasna korita ali
na grede, kjer je dovolj sonca in dobra zemlja (Strgar, 1967).
Preglednica 11 predstavlja priporočene rastline za izdelavo grede s sezonskimi rastlinami
in čebulnicami v južni enoti. Rastline so zabeležene s slovenskimi in latinskimi imeni.
Preglednica 11: Priporočene sezonske rastline in čebulnice

Slovensko ime
Tulipan
Tulipan
Milijon zvončki
Deljenolistni mrkač, bidens
Cinije
Gazanija

Latinsko ime
Tulipa L. 'Flair'
Tulipa L. 'Ruby red'
Calibrachoa Cerv. sp.
Bidens L. sp.
Zinnia elegans Jacq.
Gazania Gaertn. sp.
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Na desni strani vhoda v šolo je na dvignjeni površini na podpornem zidu (slika10) prostor
za cvetoč poudarek, ki ga ustvarimo z lilijami. Lilium davidii je vrsta lilije, ki v oranžnordeči barvi zacveti julija in avgusta. Cvetni peclji so pravokotno pritrjeni na steblo, venčni
listi pa so močno zavihani nazaj, zato je ta sorta lilij zanimiva. Rastlina zraste od 60 cm do
180 cm visoko (Strgar, 1967).

Slika 10: Vhod v Osnovno šolo Horjul in podporni zid

Pod podpornim zidom je že pripravljena površina za skalnjak, na katerega svetujemo
sajenje naslednjih trajnic:
 Skalna zaltenka (Aurinia saxatilis Desv.) je trajnica, ki aprila in maja razvije
rumena socvetja, ki lepo dišijo in privabljajo čebele. Poleti in jeseni so okrasni
sivo-zeleni listi.
 Cooperjeva delosperma (Delosperma cooperi (Hook.f.)) je trajnica, ki z lila cvetovi
poleti in jeseni dobro pokrije tla in obilno cveti, tudi v močni vročini.
 Plamenka (Phlox L. 'Zwergenteppich') je nizka trajnica, ki spomladi intenzivno
cveti v roza barvi in dobro prekrije tla z vedno zelenimi gostimi blazinami (Sever,
2015).
 Modra homulica (Sedum cyaneum Rudolph 'Skhalin') je odlična trajnica za
skalnjak, ki se dobro razrašča. Okrasna je zaradi modro-sive barve.
V preglednici 12 so predstavljene priporočene rastline za skalnjak v južni enoti, s
slovenskimi in latinskimi imeni.
Preglednica 12: Priporočene rastline za skalnjak

Slovensko ime
Skalna zlatenka
Cooperjeva delosperma
Plamenka
Modra homulica

Latinsko ime
Aurinia saxatilis Desv.
Delosperma cooperi (Hook.f.)
Phlox L. 'Zwargenteppich'
Sedum cyneum Rudolph 'Skhalin'
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Nad skalnjakom, na trati je prostor za še nekaj trajnic, ki bi se dobro povezale z že
obstoječimi grmovnicami. Te trajnice bodo v rožnati barvi.
 Perjanka (Pennisetum alopecuroides Ham. 'Foxtrot') je visoka trava, ki je okrasna
zaradi listov in ščetinastih socvetij v beli barvi. S starostjo dobijo rožnat navdih.
Okolju doda mehkobni izgled s svojimi socvetji, ki se pojavijo poleti (Sever, 2015).
 Rman (Achillea millefolium Ledeb. 'Apple blossum') je trpežna trajnica, ki cveti v
rožnati barvi od junija do jeseni. Zraste lahko do 120 cm. Ima narezane liste in
značilen vonj. Po prvem cvetenju rastlino porežemo in dosežemo boljšo razrast in
cvetenje (Sever, 2015).
 Hermelika (Sedum telephium L. 'Red cauli') je trajnica z mesnatimi listi in stebli, ki
je okrasna tudi zaradi svoje temno rdeče barve listov in cvetov. Cveti od julija do
oktobra in ni zahtevna za gojenje (Sever, 2015).
V preglednici 13 so s slovenskimi in latinskimi imeni, zabeležene rastline, ki so
priporočene za rast nad skalnjakom v južni enoti.
Preglednica 13: Priporočene rastline nad skalnjakom

Slovensko ime
Perjanka
Rman
Hermelika

Latinsko ime
Pennisetum alopecuroides Ham. 'Foxtrot'
Achillea millefolium Ledeb 'Apple blossum'
Sedum telephium L. 'Red cauli'

Na travnati površini ob šoli (slika 11) uspeva drevo breze (Betula pendula Roth), poleg pa
je drevo octovca (Rhus typhina L.), ki bi ga bilo potrebno odstraniti in nadomestiti z
magnolijo (Magnolia L.). To je listopadno drevo, do 15 m visoko, z jajčastimi listi in
čašastimi rožnatimi cvetovi, ki cvetijo pomladi (slika 11) (Godet, 2000).

Slika 11: Travnata površina ob šoli z brezo (Betula pendula L.) in octovcem (Rhus typhina L.)
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VZHODNA ENOTA

Pred šolsko telovadnico je prazna zelena površina, ki je precej izpostavljena soncu, tu bi
bilo potrebno urediti gredo s trajnicami in grmi. Tukaj je prostor tudi za klopi. Rastline v
tej enoti imajo prav tako medovito vrednost. Rastline, ki bi uspevale na tej površini so
naslednje:
 Grenik (Iberis sempervirens Burm.) je zimzelena rastlina, ki ima bujno plazečo rast
in zraste do 30 cm visoko. Ima bele cvetove in usnjate, temnozelene liste. Zacveti v
maju in dobro privablja čebele. Rastlina dobro uspeva na soncu in ni zahtevna
glede prsti, v kateri raste (Strgar, 1967).
 Kraški šetraj (Satureja montana L.) je polgrm, ki konec poletja zacveti v belorožnati barvi in ima prijeten vonj, ki privablja čebele. Ima majhne, svetlo zelene
liste in je aromatična rastlina z zdravilnimi učinkovinami (Strgar, 1967).
 Volčji bob (Lupinus L. 'Albus') je trajnica, ki zraste do 100 cm in se lahko razvije v
grmiček. Sorta 'Albus' bo cvetela v beli barvi. V gredi s svojim pokončnim
socvetjem predstavlja višji element (Strgar, 1967).
 Plazeča sadrenka (Gypsophila repens M. Bieb.) je nizka, 10 cm visoka pokrovna
trajnica, ki od junija do oktobra cveti v beli barvi in diši. Z drobnimi cvetovi mehko
prekrije robove grede. Ko ne cveti, so okrasni sivo zeleni listi. Primerna je za
sončno rastišče (Strgar, 1967).
Tu bi posadili še vibasto vrbo (Salix matsudana Koidz. 'Tortuosa'), ki v višino zraste do 10
metrov in je pokončne rasti. Njene veje imajo veliko okrasno vrednost, saj so spiralasto
zavite. Opazne so predvsem pozimi, ko listje odpade, spomladi pa se veje odenejo v svetlo
zelene liste (slika 12) (Šiftar in Novak, 2019).
Poleg vibaste vrbe, bi posadil snežno kepo (Viburnum opulus L.), ki je grmovnica, okrasna
predvsem zaradi velikih, belih socvetij in listov. Zraste do 3 m visoko in tvori kroglasto
krošnjo.

Slika 12: Površini pred telovadnico, brez rastlin
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Ob igrišču so v prihodnosti v načrtu zunanje fitnes naprave, ki jih bodo lahko uporabljali
prebivalci bližnjega doma starejših občanov in tudi osnovnošolski otroci. Na tem delu bi
bilo potrebno posaditi drevesa. Za to funkcijo je primerno drevo navadni cigarar, s
kroglasto krošnjo (Catalpa bignonioides Walter 'Nana'). To je listopadno drevo, ki v višino
doseže od 4 m do 6 m in v širino 3 m do 5 m. Krošnja je enakomerna in kroglasta ter
ponuja prijetno senco. Poleg krošnje so okrasni tudi listi, ki so široke jajčaste oblike in
rahlo dlakavi. Ob igrišču in ob fitnes napravah že dobro uspeva tudi starejše drevo vrbe, ki
lahko ostane na tem mestu, saj ponuja lepo senco (slika 13).
V preglednici 15, so s slovenskimi in latinskimi imeni zabeležene priporočeni rastline za
gredo pred telovadnico, okolico zunanjih fitnes naprav in igrišča v vzhodni enoti.
Preglednica 14: Priporočene rastline za okolico zunanjih fitnes naprav in igrišča

Slovensko ime
Grenik
Kraški šetraj
Volčji bob
Plazeča sadrenka
Vibasta vrba
Snežna kepa
Navadni cigarar

Latinsko ime
Iberis sempervirens Burm.
Satureja montana L.
Lupinus L. sp.
Gypsophila repens M.Bieb.
Salix matsudana Koidz. 'Tortuosa'
Viburnum opulus L.
Catalpa bignoniodes Walter 'Nana'

Slika 13: Površina za fitnes naprave na prostem z vrbo (Salix alba Thunb.)
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RAZPRAVA S SKLEPI
RAZPRAVA

Vrtovi obstajajo že od nekdaj. Sprva so bili le koristni vrtovi z zelišči, kmalu pa so jim
sledili tudi okrasni vrtovi. Prava navezanost na vrtove se kaže šele v tem stoletju, saj od
dela preobremenjeni ljudje hrepenijo po miru v naravi, parku ali vrtu (Bernard, 1999).
Enako velja za zeleno okolico šole, ki pozitivno vpliva na počutje učencev, učiteljev in
vseh ostalih obiskovalcev šole. Zelena okolica šole učencem zagotavlja občutek varnosti,
ustvarja prostor za igro, sprostitev in družbeni razvoj otrok, ustvarja prijetno senco in
spodbuja spoznavanje rastlin.
Vrt se mora vedno prilagoditi kraju, kjer se nahaja. Podrejenost se kaže v izoblikovanosti
terena in uporabi tipičnih krajevnih materialov. Najbolj pa krajina vpliva na izbiro rastlin,
predvsem dreves in grmov (Bernard, 1999).
Okolica šole ponuja učencem in učiteljem tudi možnost kakovostnega preživljanja
odmorov, izobraževalne funkcije, tako pri različnih naravoslovnih predmetih kot pri
športni vzgoji. V šolski okolici pričakujemo zdrave, dobro razvite rastline, ki bodo
zanimive in bodo opravljale določeno funkcijo. Drevesa imajo v okolici glavni pomen,
zato njihovo lego načrtujemo najprej. Dejavniki, ki vplivajo na izbor drevesa, so lahko
različni. Človeški dejavniki oziroma dejavniki, kot so lepota, uporabnost, počutje, so pri
izbiri rastlin sekundarnega pomena. Prednostno je potrebno upoštevati naravne dejavnike,
kot so klimatski pasovi (vključujejo podnebne lastnosti), talne lastnosti, lastnosti terena in
prostor, ki je rastlini na voljo. V povezavi s klimatskimi pasovi moramo biti zlasti pazljivi,
ko v načrte vključujemo sajenja tujerodne vrste.
Osnovna šola Horjul leži na dokaj mirnem predelu, obdajajo jo dom za starejše občane,
občina, pokopališče, cesta in kmetijske površine. Osnovna šola Horjul ima prostorno
šolsko okolico, kar je izredno ugodno za vrtno načrtovanje in ureditev kakovostne in
zanimive okolice šole.
Rastline, ki trenutno rastejo v okolici osnovne šole so v dobrem zdravstvenem stanju, z
nekaterimi izjemami, katerim lega očitno ne ustreza. Ta drevesa bi bilo potrebno odstraniti
in zamenjati s primernejšimi.
Dejavnik, ki je pomemben v severovzhodni enoti, je erozija tal na brežini, zato je potrebno
izbirati pokrovne rastline, ki bodo s svojimi koreninami ustavljale plazenje zemlje.
Priporočen je zimzelen, saj je ta rastlina primerna za prekrivanje brežin, se hitro razraste,
pokrije tla ter v okolje vnaša barvitost, tako spomladi kot pozimi. Tudi vzdrževanje
zimzelena je preprosto, saj ga spomladi po potrebi režemo nazaj (Strgar, 1967).
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Brežina ob parkirišču je slabo urejena površina, ki bi jo bilo s predlaganimi rastlinami
potrebno urediti. Predlagane rastline bi s svojimi koreninami preprečevale erozijo. Poleg
tega bi ustvarile potrebno estetsko mejo med šolsko okolico in sosednjo kmetijsko
površino. Kosteničevje in bisernik je smiselno ohraniti, saj obe rastlini dobro uspevata na
brežinah in preprečujeta plazenje tal. Rastlini cvetita v različnih časovnih obdobjih in s tem
vnašata zanimivost v navadno dolgočasne brežine. S tem, da v okolici rastline dalj časa
cvetijo, zagotavljamo pašo čebelam. Parkirišče je asfaltirana površina, ki ob visokih
temperaturah ozračje ogreje. Višja temperatura zaradi asfalta in udarci avtomobilov so
dejavniki, ki lahko negativno vplivajo na rastline. Zaradi tega je potrebno izbrati rastline,
ki bolje prenašajo udarce, višjo temperaturo in potrebujejo manj prostora za razrast. Na
južni strani parkirišča se ohrani kroglaste javorje, saj so to rastline, ki dobro prenašajo
manj prostora in slabši zrak (Šiftar in sod., 2017).
V severni enoti okolice Osnovne šole Horjul izredno lepo uspeva šolski sadovnjak. Vsa
drevesa v tej enoti, vključno z jablanami, slivami, češnjo in višnjo, bodo imela pomembno
vlogo za šolski čebelnjak, ki se nahaja v bližini. V ozadje bi se dalo uvrstiti še nekatere
starejše sadne sorte, ki so nekoč uspevale na območju Horjula.
V severozahodni enoti se nahaja šolski čebelnjak, ki bi ga bilo potrebno bolj izpostaviti. Z
nasadom aromatičnih rastlin na brežino ob čebelnjaku bi pusto travnato površino
spremenili v zanimivo okrasno gredo, ki ima estetsko funkcijo, prijeten vonj in privabi
opraševalce, kar je idealno za neposredno bližino čebelnjaka (Sever, 2015). Učenci bi na
enostaven način, ob pogovoru z učitelji, prišli do znanja o raznovrstnosti zelišč in o pestri
uporabi le teh v vsakdanji prehrani ter ljudskem zdravilstvu. Podporni zid pod čebelnjakom
bi se prav tako moralo popestriti s prekrivnimi, medovitimi rastlinami, kot so avbrecija,
grenik in skalni grobeljnik. Octovec, ki raste zraven čebelnjaka, ne uspeva najbolje, zato ga
je potrebno odstraniti, saj mu lega ne ustreza. Namesto octovca se tu lahko posadi okrasno
češnjo, ki ima veliko okrasno in medovito vrednost, kar je primerno zaradi bližine
čebelnjaka.
Na mestu, kjer se brežina spušča, bi preprečili erozijo tako, da bi posadili nekaj medovitih
grmov, kot je purpusovo kosteničevje, španski bezeg in leska. Leska ima pozitivno lastnost
preprečevanja erozije tal, kar je pomembno in koristno za obšolsko brežino. Podporni zid,
ki se nahaja pod brežino in meji na šolsko pot, predstavlja pusto površino, ki se jo
enostavno popestri tako, da se nad njo posadi cvetoče trajnice, ki se dobro blazinasto
razraščajo. Na ta način se prepreči rast plevela in olajša oskrba. Izbrane trajnice so dobra
obroba, ki se bo po podpornem zidu razrasla tudi navzdol in ga barvno popestrila.
Zahodna enota se začne z obstoječimi kroglastimi javorji, ki dobro uspevajo in imajo
estetsko vrednost.Živo mejo iz forzicije in lovorikovca na tem delu bi bilo potrebno
zgostiti, saj bi s tem dosegli izgled urejenosti. Ker je na tem delu veliko neizkoriščenega
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prostora, je tukaj dobrodošla atraktivna greda s trajnicami v zeliščnem stilu. Tako se ta
greda poveže z ujemajočim zeliščnim stilom grede ob čebelnjaku in predstavlja estetsko ter
poučno vlogo.
V tej enoti bi lahko namestili tudi dvignjene grede. Takšne grede so v preteklih letih
postale zelo priljubljena oblika zelenjavnega vrta, ki poleg estetske funkcije ponuja
različne druge pozitivne lastnosti. Ker je v bližini dom za starejše občane, ki jih je
potrebno čim kakovostnejše vključevati v družbo, so dvignjene grede z vidika starejših
občanov primerne zaradi lažjega sklanjanja. Dvignjene grede ponujajo tudi prednost
manjše zapleveljenosti in manj škodljivcev (Lončar, 2016). Na dvignjenih gredah bi
uspevale avtohtone in tradicionalne slovenske sorte zelenjave. Te sorte so dobro
prilagojene slovenskim podnebnim razmeram. Z gojenjem zelenjave bi se otroci zavedali
prednosti samooskrbe in se naučili sami pridelati zelenjavo. Učenci bi lahko spremljali rast
rastlin, vzljubili zelenjavo in zdrav način prehranjevanja ter spoznali pomen opraševalcev.
Učenci bi pod mentorstvom učiteljev lahko spoznali tudi zakonitosti sajenja in rastline, ki
jih imenujemo dobri sosedje. Med mladimi je potrebno ohranjati znanje o rastlinah in
naravni dediščini (Slabe, 2013)
Na vzhodni strani zahodne enote se teren dvigne. Tu smo priporočili sajenje skupine
grmov japonske zlatolistne medvejke (Spiraea japonica (L.) Desv. 'Goldflame'), ki bodo
popestrili dvignjen teren, na katerem bi bila težka košnja trate. Grmovnice bodo ustvarile
estetsko, nizko, grmičasto razrast in preprečile erozijo tal. Japonska zlatolistna medvejka
bo uporabljena kot cvetoča pokrovna rastlina.
Pod igriščem v tej enoti bi bilo potrebno odstraniti rdeči bor, saj mu lega ne ustreza. V tej
enoti smo opazili padlo drevo smreke, ki je zaradi plitvega koreninskega sistema ob
nekajdnevnem močnem deževju padla. Ta dogodek jasno kaže, da je izbira smreke kot
samostojne rastline, še posebej zaradi površinskega razrasta korenin in s tem slabega
pričvrščanja drevesa v tla, v bližini stavb neprimerna. Takšna situacija je lahko izredno
nevarna za vse obiskovalce šolske okolice.
Južna enota se začne z glavnim vhodom. To je del okolice, kjer lahko posežemo po
estetskem poudarku, zato smo se odločili za gredo s cvetočimi trajnicami, v rožnato
vijolični barvni kombinaciji. Obiskovalca bi pritegnili z atraktivno obliko sajenja, ki bi
samodejno usmerjala k vhodu v šolo. Na tej enoti je potrebno urediti še odstranitev smreke,
ki ji trenutna lega ne ustreza in je tudi zaradi že opisanih problemov za to površino
neustrezna vrsta.
Na levi in na desni strani vhoda je manjši prostor, ki bi se ga lahko lepo izkoristilo za
estetski poudarek z okrasnim koritom ali gredo s sezonskimi rastlinami in čebulnicami ter
z lilijami. Predlagana sorta lilije je zelo odporna in nezahtevna za rast in zato primerna za
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šolsko okolico. V bližini vhoda je že urejena prazna površina, na katerega bi bilo potrebno
posaditi trajnice. Na ta način bi se lepo popestrilo pomemben del šole, ki mora vzbujati
pozornost in poskrbeti za estetiko.
Na travnati površini ob šoli bi bilo potrebno odstraniti drevo octovec, ki ne uspeva dobro
na tem območju, saj mu lega ne ustreza. Namesto njega se lahko posadi magnolija, ki v
prostor vnaša estetsko noto ter s svojimi cvetovi, prijetnega vonja in izgleda privablja
opraševalce in poglede ljudi (Godet, 2000).
Pred šolsko telovadnico se lahko uredi gredo s trajnicami. S tem bi v prostor vnesli
razgibanost in bi dali prostoru estetsko vrednost. Površina pred telovadnico je tudi prostor,
kjer se prileže usesti in odpočiti se od športnih aktivnosti, zato bi se tu dobro podale klopi.
Rastline na tej gredi bi dobro uspevale na soncu in bi imele tudi medovito vrednost.
Vzhodna stran površine pred vhodom v telovadnico je prazna, zato bi lahko tu posadili dve
višji vrsti rastlin in s tem dodali ravnici pred telovadnico višinski kontrast. To bi bili
vibasta vrba in snežna kepa.
Ta enota je precej športno obarvana, saj bo tu prisotno igrišče in zunanje fitnes naprave. Tu
bi bilo dobro posaditi drevesa, ki bi ponujala senco in hkrati ne bi motila športnih
aktivnosti. Drevo cigarar (Catalpa bignonioides Walter 'Nana') bi bil ustrezen za rast v tej
enoti, saj je nezahtevno drevo, ki dobro prenaša sušo. Razvije nizko, polkrožno oblikovano
gosto krošnjo, ki ponuja privlačno senco, dobrodošlo ob športnih objektih. Cigarar je
znano tudi kot dobro medovito drevo, ki bo privabilo čebele tudi s šolskega čebelnjaka
(Justinek in Klemenčič Štrukelj, 2017).
Ob šolski poti je urejen zelo mlad drevored malolistne lipe, ki bo čez nekaj let ponudil
čudovito in potrebno senco, ki bo vedno bolj cenjena zaradi napovedi o segrevanju ozračja
v prihodnosti. Ljudje vedno bolj cenimo naravo, ki nas obkroža. Zaradi hitrega načina
življenja in digitalne dobe, v kateri so se znašli, tako odrasli kot otroci, je potrebno ljudem
ponuditi čim več koščkov, ki bodo predstavljali zeleno oazo.
5.2

SKLEPI

Okolica osnovne šole ima velik pomen za skupnost predvsem v mestnem okolju, kjer
imajo zelene površine pomembno vlogo. Zelena šolska okolica, ima velik pozitivni vpliv
na razvoj otrok, ki se v tej okolici gibajo, učijo in igrajo.
Obstoječe rastline v okolici OŠ Horjul so povečini v dobrem zdravstvenem stanju, nekatere
žive meje ali pokrovne rastline bi bilo potrebno le dosaditi in tako zgostiti njihovo rast.
Nekaj dreves (octovec in rdeči bor) ne uspeva dobro, zato bi jih bilo dobro odstraniti in
nadomestiti z drugimi vrstami.
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Pri izboru rastlin smo se osredotočili na dejavnik izobraževalne funkcije rastlin, zato smo
izbirali veliko medovitih vrst, avtohtonih sort zelenjadnic in sadnih dreves. Okolica šole bi
z izbranimi rastlinami postala zanimivejša, privlačnejša in veliko bolj uporabna površina.
Rastline bi, tudi ob ustrezni ureditvi okolice (oznake rastlin, informacijske table) lahko
služile kot kakovosten učni material.
Pri izbiri rastlin se pojavi dejavnik financ, ki je precej velikega pomena, vendar njegov
vpliv na šolskem območju lahko zmanjšamo. Velik del sajenja rastlin lahko učenci pod
mentorstvom učiteljev ali hišnikov postorijo sami, zato šola ne bi imela dodatnega stroška
z vrtnarjem. Tudi nekatere sadike rastlin lahko šola vzgoji sama, tako da to vključi v učni
proces med poukom ali med raznimi naravoslovnimi krožki.
Izdelan izbor rastlin je lahko koristen za vodstvo osnovnih šol, kadar želijo samostojno
urediti okolico šole in ji dodati koristne funkcije. Izbor rastlin lahko koristno služi tudi
drugim ustanovam, kot so vrtci, srednje šole in domovi za starejše.
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POVZETEK

Okolica osnovnih šol je posebna vrsta okolice, ki ima svoje posebnosti, ki jih je potrebno
upoštevati pri načrtovanju in izbiri rastlin. Zelena okolica šole je zelo dragocena, saj
zelenje močno pridobiva na pomenu predvsem v urbanem okolju, kjer ga primanjkuje.
Okolica osnovnih šol ima svoje posebnosti, saj mora učencem in ostalim potencialnim
obiskovalcem ponujati varno okolje, poleg tega pa mora nuditi čim bolj razgiban in pester
nabor rastlinskega materiala, ki bo služil kot učni material učiteljem. Okolica šole lahko na
različne načine vzbudi zanimanje za naravo, dogajanje v šoli, šolske projekte in tako
spodbudi aktivno vključevanje različnih generacij in povezovanje občanov.
S pregledom terena šolske okolice OŠ Horjul, smo ugotovili, da je okolica izredno
primerna za ureditev kakovostnega in zanimivega zunanjega prostora. Kljub pestremu
naboru rastlinskih sort, ki naj bi v preteklosti uspevale v Horjulu, smo s popisom rastlin, ki
rastejo v okolici OŠ Horjul ugotovili, da je dosedanji rastlinski izbor precej skromen in da
je potrebno nekatere rastline odstraniti, jih zamenjati ali bolje negovati.
Ugotovili smo, da je smiselno, če šolsko okolico oblikujemo po posameznih enotah. Vsaki
enoti smo določili namen in rastlinski izbor. Izpostavili smo dejavnike, ki vplivajo na izbor
rastlin v vsaki enoti. Dejavniki, ki imajo vpliv na izbor ali rast rastlin na nekem mestu, so
lahko človeški ali naravni. Vsak dejavnik smo opisali in predlagali rastlino, ki bi dobro
sovpadala z danimi pogoji.
V prvih enotah, ki zajemajo parkirišče in del enote s stranskim vhodom, so dejavniki, ki
vplivajo na ureditev in izbiro rastlin predvsem terenske lastnosti, kot je plazenje terena,
vpliv asfaltirane površine in udarcev avtomobilov na rastline, zato se na tem delu izbira
rastlin zoži predvsem na tiste, ki bolje prenašajo te dejavnike.
V ostalih enotah, ki so sadovnjak, okolica čebelnjaka, del enote pri stranskem vhodu, so
dejavniki, ki sodelujejo pri izbiri rastlin, predvsem posledica človeškega faktorja, to je
izobraževalna funkcija, funkcija ohranjanja naravne dediščine in skrb za naravo. V enotah
okoli igral in okoli fitnes naprav je dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati potreba po senci,
počitku in druženju. Vso izbiro rastlin pa povezuje skupni dejavnik, to je estetika in
izobraževalna funkcija, ki jo predstavlja medovitost izbranih rastlin.
Osredotočili smo se na izdelavo seznama rastlin, ki so primerne za okolico osnovne šole, z
upoštevanjem dejavnikov, s katerimi se srečujemo v določeni enoti. Izpostaviti je potrebno
izobraževalno funkcijo rastlin in željo po varovanju učencev, med katerima je na šolskem
področju nejasna meja. To se pokaže pri dilemi uporabe strupenih rastlin v okolici šole.
Med rastlinami ni močno strupenih rastlin, saj smo se odločili upoštevati trenutno prakso,
po kateri naj bi bilo bolj varno učence zavarovati pred bolj strupenimi rastlinami. Vseeno
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je naše mnenje, da je potrebno učence čim prej poučiti o osnovah strupenih rastlin, kar se
najlažje stori tako, da se učenci s strupenimi rastlinami srečajo v živo, pod mentorstvom
učiteljev. Na ta način se bodo lahko učenci najlažje varovali.
Namen izbora rastlin s posebnimi uporabnimi lastnostmi je vzpodbuditi zanimanje in
poučiti učence o uporabnosti rastlin, prepoznavanju in negi uporabnih rastlin, ohranjanju
naravne dediščine in ohranjanju okolja.
Ugotovili smo, da ima vodstvo OŠ Horjul veliko željo po oblikovanju poučne okolice šole,
ki bi vplivala na kakovostnejše izobraževanje. S primerno ureditvijo okolice, lahko
osnovna šola Horjul postane zelo pomemben del okolice občine Horjul. Ugotovili smo, da
so dejavniki, ki jih določa človek v okolici osnovne šole, zelo pomembni. Ti dejavniki
segajo na področje izobraževalne funkcije rastlin in varnosti. Potrebno pa je omeniti tudi
finančni dejavnik in dejavnik oskrbe, ki se močno povezujeta in predstavljata najmočnejši
dejavnik načrtovanja zasaditve in ureditve zunanjega prostora šole.
Tako je celotna naloga kot dokument uporabna predvsem za oblikovanje okolice osnovnih
šol, njena vsebina pa se lahko koristno uporabi tudi za ureditev okolice drugih vzgojnoizobraževalnih enot, seveda z določenimi prilagoditvami.
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