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   vUcilnica v naravi:   v solski vrt vceraj, danes, jutri   v



   Uvod - pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad   1

V novembru se narava pripravlja na počitek. Na mirovanje pozimi. Pospravili smo pridelke z naših vrtov, 
njiv, sadovnjakov, vinogradov  … shranili semena za naslednjo setev in zemljo pripravili na naslednji rodni 
ciklus. Delamo načrte, kaj in kje bomo spomladi sejali in sadili. Tudi človek naj bi se v zimskem času umiril, se 
ozrl vase, v preteklo leto in delal načrte za naslednje. Menjavanje letnih časov prežema življenje slehernega 
živega bitja, nihče ni zavarovan pred njihovo močjo in njihovim ciklom klitja, rasti in razkrajanja. Vse se giblje v 
krogih, včasih zelo majhnih in kratkih, drugič neskončno dolgih in za človeštvo nepredstavljivo oddaljenih.

Človek je z naravo in vrtovi povezan že od samega začetka svojega obstoja. Staroselska ljudstva so živali 
in rastline častila, bila del njihovega sveta in živela z njimi v sožitju. Na področju prazgodovinske Evrope so 
imeli ljudje vse do konca neolitika (okrog 3000 pr. n. št.) v okviru kulta Velike matere do narave religiozen 
odnos. Prepoznavanje svetosti zemlje kot matere so verovanja stara tisoče let. Tudi keltskim in slovanskim 
prednikom je narava predstavljala svetišče, njihovi bogovi so prebivali v drevesih, vodi, kamnih, gorah ... 
Kasneje, v času judo-krščanskih in grško-rimskih vrednot, se je začel odnos človeka do narave krhati. 
V obdobju od industrijske in tehnološke revolucije si je človek rastline in živali začel vse bolj prilaščati in 
izkoriščati. Trenutno smo v obdobju, ko je to ravnovesje že zelo porušeno in nam narava kaže svojo moč v 
obliki velikih ekstremnih vremenskih pojavov, ki jih doživljamo zadnja leta. Postavljeni smo pred nove izzive.   

Razstava o šolskih vrtovih govori o povezanosti z osnovnimi zakonitostmi narave, z menjavanjem letnih časov, 
cikličnostjo in spreminjanjem. Govori  o sožitju in sobivanju vseh živih bitij. V zadnjih nekaj letih se v slovenskih 
vrtcih in šolah ponovno pojavlja zanimanje za šolske vrtove. To je zelo spodbudno, saj danes ogromno 

1

Uvod - Pomlad, poletje, jesen, zima ... in pomlad      1
 Vrt - Solski vrt                                                     4
Solski vrt vceraj - Zacetek                                     6
Obdobje Avstro - Ogrske 1869 - 1918               14

Obdobje med obema vojnama 1918 - 1941    32
Obdobje med 1945 - 1990                          35
Solski vrt danes                                           41
Pomen solskih vrtov                                     42
Prevod

v

 v
v  v

 v

 v

»Kdor zaseje vrt, zaseje ljubezen.«
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otrok vse preveč časa preživi v virtualnih svetovih, vse manj pa imajo pristnega stika z naravo, z gibanjem v 
naravi, pa tudi s pridelavo hrane. Hrana postaja spet pomembna in dragocena dobrina. Povpraševanje po 
kakovostnih, ekoloških živilih in njihovem pridelovanju narašča, ker se vse več ljudi zaveda, da s kemično 
podporo pridelana hrana škoduje tako zdravju kot okolju. Znanje o ekološki pridelavi potrebujemo tudi za 
preživetje, dolgujemo ga prihodnjim generacijam. Poleg tega je v šolah vse več tekmovalnosti, otroci imajo 
malo možnosti za sodelovanje in vrt je eno redkih okolij, kjer se ga še lahko naučijo. 

Manj znano je, da imajo slovenske šole bogato tradicijo šolskih vrtov, saj je imela v 2. polovici 19. 
stoletja skoraj vsaka šola svoj šolski vrt, svojo učilnico v naravi. Pri učnem predmetu prirodopis so na šolskem 
vrtu spoznavali posamezne rastline in drevesa v živo. Učitelji so učence poučevali, kako obdelovati zelenjavni, 
cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sadno drevje (zanimivo, da so imele številne šole drevesnice) in vinsko 
trto, kako pomembne so čebele na vrtu, ponekod so gojili celo sviloprejko. Kar so pridelali, so ponekod 
uporabili v šolski kuhinji. Učitelji so se zavedali učno - vzgojnega pomena šolskega vrta za učence ter 
napisali kar nekaj knjig in člankov na to temo.

Da bi videli naprej, moramo gledati nazaj; pomembno je poznati znanje naših prednikov, ki so 
orali ledino na področju šolskih vrtov, in njihova spoznanja povezovati s sedanjimi. Hkrati pa se 
spraševati, kaj pomenijo naša dejanja za prihodnost, saj smo s svojim ravnanjem do sočloveka 
in narave porušili ravnovesje. Se nam bo uspelo rešiti? Kakšne zglede in sporočila dajemo našim 
najmlajšim?  Eden od odgovorov je lahko: v vsako šolo, v vsak vrtec šolski vrt! Tako bi lahko ob 
neposrednem stiku z zemljo, rastlinami in živalmi lažje dojemali, da je vse v naravi živo. Da ima vsak 
človek, žival, rastlina, drevo, reka, morje, kamen, gora, veter, sonce, ... pomembno vlogo v prepletu 
življenja. Da smo vsi eno. In da moramo ta naš edini dom varovati in spoštovati.

Mojster Dominikanskih efegij, Vrt vrlin, iluminirani rokopis Bibliotece Apostolice
2



Pojavil se je v času, ko se je človek začel naseljevati na stalna mesta in gojiti rastline in živali. Je ena 
najzgodnejših oblik človekovega urejanja prostora. Prvi vrtovi, ki so bili postavljeni ob prebivališčih, so bili 
poznani pri Sumercih okoli 3000 let pr. n. št. Med čudesi antičnega sveta poznamo babilonske viseče vrtove, 
narejene okoli leta 540 pr. n. št. 
V srednjem veku so na razvoj vrtov, predvsem kmečkih, močno vplivali samostani, še posebej benediktinski, ki 
so svoje znanje o vrtnarstvu prenašali na širše prebivalstvo. Njihovi vrtovi so bili pravilnih oblik, na njih so gojili 
zdravilne rastline, zelenjavo, različna drevesa in grme. V obdobju renesanse so oblikovali vrtove v antičnem 
slogu, ki so bili namenjeni predvsem sprostitvi in okrasu. Proti koncu baroka so se pojavili angleški vrtovi. Za 
slovensko ozemlje so bili najznačilnejši kmečki vrtovi, sestavljeni iz več elementov: sadni vrt, zelenjavni vrt, 
okrasni vrt ali greda, kmečko dvorišče in trata, pogosto je bil dodan še čebelnjak.
Šolski vrt v ožjem smislu je zemljišče, namenjeno vzgoji vrtnin, sadja, poljščin, okrasnim gredicam 
in drugim podobnim nasadom. V širšem smislu pomeni zunanji prostor šole, ki obsega poleg 
naštetega še vse drugo šolsko zemljišče, tudi športne, parkovne, travnate in gozdne površine. V 
šolski vrt štejemo rastline, ki jih gojimo na prostem na gredah, v posodah ali drugih površinah ter 
rastline, ki jih gojimo v razredu, drugih delih šolske stavbe in v rastlinjakih.4 

Vrt je že od nekdaj pomemben življenjski prostor človeka, ki ga povezuje z naravo. Daje mu hrano, omogoča stik 
z naravo, je oaza miru in počitka, kotiček za sprostitev, razmislek in pogovor. Je navdih umetnikom in filozofom. 
Vrt ima pomembno mesto tudi v mitologiji; v bibliji se omenja rajski vrt kot prispodoba življenja, kultiviranosti, 
urejenosti in lepote. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo vrt razlaga na več načinov: 1. manjše zemljišče, navadno blizu 
hiše, na katerem raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastline; 2. negovano zemljišče z okrasnim 
rastlinjem, navadno za sprehode, oddih; 3. posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega lokala; 4. s 
prilastkom zemljišče, na katerem se gojijo rastline, živali, zlasti za študijske in splošnoizobraževalne 
namene (botanični2, pomološki3, šolski vrt…). V povezavi z izobraževanjem se omenjajo tudi parki 
(negovana površina z drevjem, rastlinjem navadno v mestih, prirejena zlasti za sprehode).  Slovenski jezik 
pozna več kot štirideset različnih poimenovanj vrta (cvetličnjak, divnjak, sadovnik, zelenjak …). Za sadni, 
zelenjavni in cvetlični vrt imamo številna narečna imena (pungart, sadovnjak ograd, grede, gartelj). Vse 
to govori o pomembnosti in razširjenosti vrta v slovenskem vsakdanu skozi čas. 

Vrt - Solski vrt
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Solski vrt vceraj 5 ZaÈet k i
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Kot učni pripomoček je šolski vrt nastal v 19. stoletju, čeprav je sama ideja še starejša. Njegov pomen so omenjali  klasiki 
pedagogike. O vrtovih, ki naj bi bili ob šolah in bi se v njih otroci sprostili ob pogledu na drevje, cvetlice in zelenjavo ter se 
naučili ceniti naravo, je že v 17. stoletju pisal Jan Amos Komensky (1592-1670), utemeljitelj moderne pedagogike. V enem od 
svojih del, “Odprta vrata k jezikom”,  je poudaril učenje jezika ob opazovanju stvari in sveta in s tem postavil zahtevo po načelu 
nazornosti in konkretnem opazovanju stvari. 

Risbe: Zagorka Simic, last Kozjanski park /

Zagovornik opazovanja pri pouku je bil tudi francoski razsvetljenec Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778), ki je načelo nazornosti vključil v celotno opazovanje 
življenja in narave. Učenec naj bi se posredno seznanil z delovnim življenjem in 
se ob delu vzgajal. Z delom na vrtu kot vzgojnim sredstvom je zagovarjal idejo o 
šolskih vrtovih.

Vzgojni načrt švicarskega pedagoga Johanna Heinricha Pestalozzija (1746-1827) je temeljil na načelu, da je treba otroke 
vključiti v delo in jih poleti navajati na pouk poljedelstva. V delu “Leonard in Gertruda” je opisal šolski vrt, na katerem je imel 
vsak učenec po tri grede. Učenci so se nekaj časa učili, potem pa delali. Obiskovali so vzorna posestva in se pogovarjali s 
kmeti. 

Delovno vzgojo je zagovarjal tudi Friedrich Fröbl (1782–1852), nemški pedagog in utemeljitelj otroškega vrtca. Pri otrocih je 
skušal razviti ustvarjalnost in jim pomagati spoznavati svet. Na vrtu naj bi delali, negovali ter spoznavali rastline in živali. Ob 
tem, da bi vzljubili naravo, bi gojili tudi estetski in socialni čut.6
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Vrtec, casopis s podobami za mladino, 1889, 1892, 1892 v

V Evropi  so se šolski vrtovi začeli pojavljati od srede 19. stoletja. Poznali so jih tako v Švici (prvi vrt 
omenjajo leta 1870), Belgiji (predpisali so jih leta 1873), kot tudi na Nizozemskem. V Franciji je bilo v 
letu 1880 urejenih 28.000 šolskih vrtov. Prav tako so šolske vrtove poznali v Angliji (od leta 1892 so 
jih urejali z državno pomočjo), na Švedskem (leta 1881 jih je bilo urejenih več kot 2000). V Nemčiji 
so prvi šolski vrtovi opisani na začetku leta 1870, v Avstriji so jih leta 1899 pri ljudskih šolah našteli 
okoli 18.000, o šolskih vrtovih pa poročajo tudi iz ZDA, kjer so jih v javne šole začeli uvajati sredi 
devetdesetih let 19. stoletja.7

Ugotavljamo, da Slovenci nismo zaostajali pri razvoju šolskih vrtov, saj prve podatke o njih opazimo 
že sredi 19. stoletja. Prvi šolski vrtovi so bile drevesnice, saj so državne oblasti in kmetijske družbe 
spodbujale predvsem pouk sadjarstva. V tem začetnem obdobju (vse do leta 1869) šolski vrtovi niso 
bili obvezni. Iz posameznih člankov lahko razberemo, da so nastajali predvsem zaradi zavzetosti 
posameznih učiteljev. Ljudje so iz šolskih drevesnic dobivali drevesne sadike. O kakšnem drugem 
pomenu šolskih vrtov, razen gospodarskem, takrat še ne moremo govoriti. 

Eden prvih zapisov o šolskih vrtovih na Slovenskem sega v leto 1842, ko je Anton Martin Slomšek (1800-
1862), pobudnik začetnih in ponavljalnih nedeljskih šol, napisal knjigo »Blaže in Nežica v nedeljski šoli«. 
Poleg različnih poglavij iz človekovega vsakdanjega življenja je eno namenil tudi sadjereji. Nasvete je 
pisal v obliki pridige in poglavje sklenil z besedami: »Vsak oče naj svojimu otroku, vsak kumej svojimu 
zeticu drevce vsadi, naj bo z otrokom rastlo, ino sadu prineslo. Nas že dolgo ne bo, drevo bo še rodilo 



ino otroka nas spomnilo. Vsako rodovitno drevo je gotov dnar, ki iz zemlje cveti.«8 Slomškova drevesna 
šola za učence nedeljskih šol je bila poskus šolskega vrta, ki se je uveljavil kasneje. 

Leta 1851 je državno namestništvo z okrožnico pozvalo učitelje k poučevanju sadjarstva. Dve leti 
prej je začela Kranjska kmetijska družba nagrajevati učitelje, ki so pospeševali sadjarstvo. Poučevali 
so ga na podeželskih ljudskih šolah, od katerih je imela večina lastne drevesnice. »Vsaka začetna ali 
ljudska šola na kmetih naj bi precej skrbela, da bi ji srenja (soseska) odločila kako mesto za sadni 
vert, kjer bi učitelj svojo šolsko mladino podučeval v poglavitnih opravilih sadjorejnih.«9 

V različnih slovenskih strokovnih in pedagoških revijah10 so po letu 1850 o svojih izkušnjah pri 
sadjarstvu, zelenjadarstvu, svilarstvu in čebelarstvu začeli pisati posamezni učitelji, poročati šolski 
nadzorniki in o njih razpravljati na učiteljskih zborovanjih. Opozarjali so na knjige in revije, ki so 
obravnavale to področje. 

V našem najstarejšem pedagoškem listu »Šolski prijatel« so že leta 1854 opozorili na važnost 
sadjarstva, zlasti na deželi. Pozvali so učitelje, ki so sadjarstvo že poučevali, da zapišejo svoje izkušnje. 
V tem času je o pomenu sadjereje pisal tudi učitelj Peter Musi (1799-1875)11 iz Šoštanja. Pri pouku je 

     A. M. Slomšek, Blaže inu Nežica v nedelski šoli, 1848, str. 96Ivan Tomšič, Podobe za nazorni pouk, 1891
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zagovarjal nazorni pouk ter trdil, da so slike sicer lepe, da pa je pomembneje pokazati učencem čim več 
v naravi, jih peljati ven in skupaj z njimi praktično preizkušati in spoznavati snov. 

Tako je konec 40-ih let 19. stoletja zasadil sadovnjak pod farno cerkvijo, pri šoli pa imel čebelnjak in 
vinograd, v katerem je svoje učence in vse zainteresirane učil umetnosti cepljenja trt in sadnih dreves. 
Vedenje o umnem sadjarstvu, čebelarstvu in kmetovanju nasploh je s pridom in velikim uspehom širil 
tudi med odraslimi in o tem poročal leta 1854 v »Šolskem prijatlu«. 

Med drugim je zapisal, da se s tem poukom ukvarja že deset let. Jeseni je učencem naročil, naj nabirajo 
peške jabolk in hrušk, jih spravljajo, da jih bodo nato sadili. Učenci so si na domačem vrtu izbrali prostor 
za sajenje, medtem ko so tisti, pri katerih vrta doma niso imeli, prinesli peške učitelju. Spomladi so hodili 
po posameznih vrtovih in pregledovali klice. V nadaljevanjih je Musi objavljal članek z naslovom »Kratek 
poduk o sadjoreji posebno za šolsko mladino«.12 

V drugem slovenskem pedagoškem listu »Učiteljski tovariš« prav tako najdemo že v prvem letniku nekaj 
zapisov o sadjarstvu. Učitelj Lovro Pintar je poudaril velik pomen čebelarstva in sadjarstva v šoli in v 
članku prikazal način, kako učence poučuje o sadnem drevju.13Šoštanj leta 1872, prva šolska stavba in sadovnjak. (risba iz župnijske kronike)

Ivan Tomšič, Podobe za nazorni pouk, 1891
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Maja leta 1869 je bil v Avstro-Ogrski, vključno s slovenskimi deželami, sprejet 
državni ljudskošolski zakon, ki je uvedel splošno šolsko obveznost vseh otrok od 
6. do 14. leta starosti, osemletno šolsko obveznost. Zmanjšal se je vpliv katoliške 
cerkve na šolo, šolska uprava je prišla v državne roke. Z omenjenim zakonom 
so bili postavljeni tudi temelji šolskim vrtovom. Pomembna so bila naslednja 
določila:
27. paragraf zakona je določal, da se vsakemu učiteljišču odkaže primeren kos 
zemlje »za vajo v kmetijskih delih«; zahtevalo se je, da so učitelji, ki so skrbeli za 
tak vrt, o delu na vrtu poučeni;
29. paragraf je obvezoval moška učiteljišča, da izvajajo »nauk o kmetovanji s 
posebnim ozirom na talne razmere v domači deželi«;

v  63. paragrafu 3. osnovnošolskega zakona pa preberemo: »Pri vsaki ljudski 
šoli je treba napraviti tudi telovadnico, v kmečkih občinah, če je mogoče, vrt za 
učitelja in zemljišče za kmetijske poskušnje,«14  to zemljišče je bilo mišljeno kot 
šolski vrt. 
 V paragrafu 56. ukaza c. kr. ministrstva za uk in bogočastje iz leta 1870, št. 7648 
je bilo zapisano, da naj bi se vrt, če je le mogoče, uredil pri vsaki šoli na deželi in 
sicer zraven šolskega poslopja ali vsaj blizu šole in naj bi obsegal najmanj tri are 
in ne več kot šestnajst arov.15 

Državni osnovnošolski zakon iz leta 1869 je določal za izobraževanje učiteljstva samostojna, po spolih 
ločena štiriletna učiteljišča. V predmetniku na moških učiteljiščih se je najprej pojavil predmet sadjereja, 
nato pa kmetijstvo s posebnim ozirom na poljedeljstvo ožje domovine (medtem ko so na ženskih 
učiteljiščih poučevali namesto kmetijstva predmet gospodinjstvo). Na ljubljanskem učiteljišču je 
kmetijstvo po dve uri na teden v drugem letniku poučeval učitelj Ivan Tomšič (1838-1894), ki je na Dunaju 
opravil šestmesečni gospodarsko-kmetijski tečaj za učitelje.16 

Leta 1880 je ministrstvo za uk in bogočastje zaradi velikega pomena kmetijskega pouka na 
učiteljiščih določilo, da morajo teoretični pouk v kmetijstvu spremljati praktične vaje na šolskem 
vrtu. V ta namen je ljubljanskemu učiteljišču za vrt odobrilo 2300 goldinarjev. Na zavodu je bil stalno 
nastavljen vrtnar, ki je pod vodstvom profesorja prirodopisa skrbel, da so dijaki redno prihajali na 
šolski vrt. Na vrtu so se vadili v vseh vrtnarskih delih, ki so bila potrebna za uspešno rast poljskih in 
vrtnarskih rastlin, sadnega drevja in trte. Vsako leto – jeseni in spomladi – so imeli dijaki obvezno 
prakso na šolskem vrtu po določenem načrtu in z jasnim namenom – zbuditi veselje do dela na vrtu 
in zanimanje za kmetijska vprašanja. Celoten vrt je obsegal približno 5000 m². Razdeljen je bil na 
sedem obdelovalnih prostorov z gredicami (del je bil namenjen za kompostne jame). Ob robovih 
so gojili cvetje. Sredi vrta je bila velika lopa za shrambo orodja in pridelkov. Za lažje zalivanje in 
škropljenje sta skrbela dva hidranta in (kasneje) betoniran bazen. K vrtnemu inventarju je spadal 
še čebelnjak, ki ga v 30-ih letih 20. stoletja niso več uporabljali.17  Da so bili kmetijski pouk in šolski 
vrtovi pri učiteljiščih na primerni višini, dokazuje tudi podatek, da je dobilo mariborsko učiteljišče 
na deželni kmetijski razstavi leta 1883 nekaj najvišjih medalj za svoje razstavne predmete.

Obdobje Avstro -Ogrske 1969-1918
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V učnih načrtih in predmetnikih za ljudske šole iz leta 1869 najdemo nov učni predmet prirodopis, ki so ga poučevali 
v 5. razredu po dve uri na teden. Učni smoter prirodopisnega pouka v osnovni šoli je bil učencem vzbujati čustvo in 
ljubezen do narave ter posredovanje znanja o najvažnejših živalih, rastlinah in kamninah ter njihovo praktično uporabo 
in pomen v vsakdanjem življenju. Praktični pouk o zelenjadarstvu, sadjarstvu, cvetličarstvu, čebelarstvu naj bi potekal 
na šolskem vrtu.18  

Prva knjižica, ki naj bi pomagala uresničevati zamisel o ustanavljanju šolskih vrtov na ljudskih šolah, je bila knjižica dveh 
avtorjev Maxa Machaneka in dr. Erasmusa Schwaba19 iz leta 1870 z naslovom: »Der Volksschulgarten. Ein Beitrag zur 
Lösung der Aufgabe unserer Volkserziehung«.20 Erasmus Schwab, vplivni avstrijski pedagog, je napisal priročnik, ki naj 
bi pomagal šolam in učiteljem pri uvajanju in vzdrževanju šolskih vrtov. Opozoril je, da imajo vrtovi poleg poklicnega 
usposabljanja za kmetijstvo tudi splošno vzgojno in izobraževalno vrednost: »Narava je naš dom, biti tujec v njem nam 
prinaša izgubo in sramoto.« Zato je spodbujal vrt pri vsaki šoli. Omenjal je prijateljski odnos mladine do vrta in pomen 
za pravilen osebni razvoj otroka. Na svežem zraku in v zelenem okolju bo otrok postal občutljiv za urejenost in potrebe 
skupnosti. Šolski vrt mora biti tisti vzgled, ki ga otrok nezavedno sprejme in kot odrasel po tej podobi ureja svoje okolje. 
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Naloga šolskega vrta je bila že na začetku široko zasnovana: praktično znanje naj se opira na izkušnje – empirično mišljenje, 
poleg tega še logično z bistrenjem razuma. Druga poglavitna funkcija pa je bila vzgojna. V šolskem vrtu naj bi bili: primeri 
domačih listavcev in iglavcev, gredica za njihove sejance in pikirance, sadna drevesa, gredica za sejance in cepljence, 
kmetijska poskusna greda, zelenjavni vrtiček s toplo gredo, kompost, posamezno tehnično in gospodarsko pomembne 
rastline na robu gred, okrasne cvetlice, trajnice in vrtnice na obrobju in okrasnih gredicah, čebelnjak, voda/vodnjak, 
telovadišče sredi zelenja. 

Tako enotne, sistematične in vsestransko premišljene ter vsestransko vzgojno usmerjene zasnove za šolski vrt do takrat še ni 
bilo. 
V dobrem letu se je izoblikoval šolski vrt v teoriji in organizacijskem smislu: določen je bil z zakonom in omogočen z novim 
predmetnikom na učiteljiščih in na ljudskih šolah, zavarovan in spodbujen z navodili za šolske inšpektorje ter teoretično 
podprt z brošuro Schwaba in idealnimi načrti šolskih vrtov. Šolski nadzorniki so bili pri obiskovanju šol pozorni tudi na to, 
»če ima šola prostor za pouk, primeren razmeram dotičnega kraja glede obdelovanja zemlje, osobito v sadjarstvu, svilarstvu, 
čebeloreji in zelenjadarstvu in če se učitelj s takim poukom peča.« Poleg tega so zabeležili še urejenost vrta.

OŠ Griže pri Celju s šolskim vrtom (SŠM fototeka)

Franc Preprotnik poucuje mozirsko mladež v sadovnjaku, 
(Sadjersko društvo Mozirje, arhiv)

 v
Ce imas prostorcek, posadi drevo, neguj ga      in obdarovalo te  bo!     E. Schwab v v



In kako je potekalo uresniÈevanje solskih vrtov v praksi?
Sprva so bili šolski vrtovi le drevesnice, postopoma se je sadnemu drevju pridružilo še drugo rastlinje, 
kjer so upoštevali tudi že kolobarjenje. Pojavila se je potreba po izrisanem načrtu šolskega vrta. Max 
Machanek je v knjižici Schwaba sicer narisal tri načrte, a so bili preveč idealni za potrebe vrtov ljudskih 
šol pri nas. Eden prvih domačih načrtov šolskega vrta je bil objavljen leta 1880 v »Popotniku«. Izdelal ga 
je Jakob Lopan, šolski upravitelj celjske okoliške šole. Vrt je temeljil na drevesnici, ki naj bi zavzemala več 
kot polovico vrta, ostala površina pa naj bi bila zasajena s sočivjem, vinsko trto, poljedelskimi in tehničnimi 
rastlinami, strupenimi zelišči in cvetlicami. Poudarjal je naj načrt služi kot podlaga pri izdelovanju načrta 
posameznih šolskih vrtoh, saj »občni načrt za vse šolske verte je nemogoča stvar […] A načert vendar more 
imeti še tako mali šolski vertec; saj nobena reč dobro ne izide, ako je pred izpeljavo dobro ne preudarimo.«21 
Še težje kot narisati ustrezen načrt, pa se mu je zdelo izbrati primerne rastline za vrt. 

Prvo obširnejšo slovensko  knjigo s področja šolskih vrtov je po naročilu kmetijskega ministrstva leta 1888 
napisal kmetijski strokovnjak in učitelj Gustav Pirc z naslovom “Vrtnarstvo s posebnim ozirom za obdelovanje 
in oskrbovanje šolskih vrtov”.  V uvodu opozarja na drugačen namen šolskega vrta na kmetih in v mestu:  »Vrt 
mestne šole bodi učno sredstvo za naravoznanstvo, vaški šolski vrt pa učno sredstvo za umno kmetijstvo, 
s katerim poučuje učitelj na podlagi naravoznanstva. Šolski vrt na kmetih bodi praktična vadnica za umno 
zvrševanje nekaterih strok kmetijstva in sicer v pouk učencem in v spodbudo odraslim vaščanom«.22  Takratni 
šolski vrt ni služil samo za pomoč učencem pri pouku, ampak tudi za koristi širšega ljudstva. Vse to se je poudarjalo 
predvsem zato, ker so bile razmere na kmetih tedaj zelo slabe. Velikost vrtov so prilagajali lokaciji, možnostim 
in potrebam. Majhni vrtovi so merili do pet, srednje veliki od pet do osem, veliki pa nad osem arov. Izdelal je 

 v
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Nacrt idealnega šolskega vrta.     v: M. Machanek, dr. Schwab, Der Volksschulgarten, 1870 v

panj

cvetlicne grede

zasad sadnih dreves

murve

       sadna drevesa

tehnicne in poljedelske rastline

                vrtnice

                ograja

    travniška površina
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 v



Prvo slovensko knjigo o šolskih vrtovih je napisal Gustav Pirc
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Naslovnica knjige Gustav Pirc: Vrtnarstvo, 1888

Ucenci cepijo drevesa na šolskem vrtu. OŠ Luce, 1934 (SŠM, fototeka) 
vv

Prirodopisni pouk na šolskem vrtu. (SŠM, Letno porocilo Ljudske šole Mladika, 1910-11, Ljubljana)  v
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predloge za ureditev treh po velikosti različnih vrtov: 200 m², 600 m² in 1100 m². Pomembno vlogo pri 
načrtovanju vrtov je namenil estetiki in urejenosti ter uporabi vrtov v učne namene. Med posameznimi 
parcelami je načrtoval dovolj široke poti. Podrobno je opisal izdelavo ograje, pripravo tal, gnojenje ter 
uporabo orodij in pripomočkov. V posebnem delu so opisane rastline ter tehnološka navodila za vzgojo 
in oskrbo sadnih rastlin, vinske trte, zelenjadnic in okrasnih rastlin.23

Sodelovanje oblasti na državni in deželnih ravneh z idejo šolskega vrta je bilo v vseh deželah Avstro-
Ogrske zgledno. Zataknilo pa se je pri sodelovanju na krajevnih in občinskih ravneh. Ustanavljanje in 
oskrbovanje šolskih vrtov je marsikje naletelo na težave.  Vzroke so na eni strani iskali v premajhnem 
znanju učiteljev, ki med svojim šolanjem še niso imeli ustreznega pouka. Edini izhod so bili vsakoletni 
tečaji za učitelje ter ogledi vzornih vrtov v okviru teh tečajev (na kmetijski šoli v Slapu pri Vipavi in v Grmu 
pri Novem mestu). Na drugi strani pa je bil vzrok težav finančne narave. Celotne stroške za šolske vrtove 
je morala plačati šolska občina, ki pa se je včasih poskušala tem izdatkom izogniti, zato vrta sploh ni 
uredila ali pa je odlašala z nadaljnjo oskrbo. Učitelji so želeli, da bi c. kr. okrajni šolski svet v letni proračun 
šolske občine vključil postavko za obdelovanje vrta. Marsikateri učitelj je za vrt vložil lastni denar in veliko 
dela predvsem v prvih letih urejanja. Nekaterim učiteljem je za urejanje vrtov vendarle uspelo dobiti tudi 
državno podporo (od c. kr. kmetijske družbe). Večkratno premeščanje učiteljev je imelo za vrt in njegov 
razvoj lahko negativni vpliv (učitelj, ki je bil premeščen, je lahko zapustil lepo urejen vrt, njegov naslednik 
pa ni bil vnet za delo na vrtu). 

Šolski vrtovi so do leta 1890 kar lepo napredovali. A še vedno ne tako, da bi bili vsesplošno razširjeni. 
O dejanskem stanju šolskih vrtov je leta 1892 v »Popotniku« pisal Fran Kocbek.24 Od 844 ljudskih šol 

na Kranjskem, Štajerskem, Primorskem in Koroškem je imelo 
šolski vrt 297,  drevesnice pa 223 šol. Popolni šolski vrtovi so 
bili le pri dobri tretjini ljudskih šol, pri skoraj dveh tretjinah pa 
so vrtovi manjkali. 324 šol (38,4 %) ni imelo niti drevesnice.25  
Leta 1892 je bil sprejet organizacijski statut za šolske vrtove, 
ki je bil leta 1895 dopolnjen z navodilom za ustanavljanje, 
oskrbovanje in uporabljanje šolskih vrtov, v katerem so v 
šestih točkah pojasnjeni organizacijski in strokovni vidiki 
šolskih vrtov.26 

Vedno pogostejša so bila tudi predavanja o šolskih vrtovih 
na učiteljskih zborovanjih. Slovenska učiteljska organizacija 
Zaveza slovenskih učiteljskih društev je imela od leta 1893 
sekcijo za šolsko vrtnarstvo. Šole so s svojimi šolskimi vrtovi 
sodelovale na deželnih razstavah, kjer so učitelji predstavili s 
pridelki z vrtov in številni dobili tudi priznanja.

Leta 1894 je izšla knjiga o šolskem vrtu, ki jo je napisal profesor 
na mariborskem učiteljišču Janez Koprivnik. Med drugim se 
v njej lahko seznanimo z metodiko in didaktiko poučevanja: 
»Delajo naj učenci in učenke viših razredov in oddelkov in 

Šolski vrt, OŠ Bohinjska Bela, 1932 (SŠM, fototeka)
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Pouk vrtnarstva, V. razred, OŠ Rakek, 1932-33 (SŠM fototeka)

sicer po skupinah, ki štejejo po 5-10 glav. Več jih je težko nadzorovati. Učitelj voditelj delo pokaže in učenec 
tako dolgo poskuša, da se poskus posreči. Dečki vozijo gnoj, lopatijo, prekapljejo in pripravljajo grede za setev 
in sajenje, … deklice sejejo zelenjad in cvetice, sade sadike.«27  

Koprivnik je opisal vzorni šolski vrt, ki naj bi obsegal: trato, drevesnico sadnih in gozdnih dreves, vinske trse, 
zelenjavo, kuhinjske dišavnice, tehnične rastline (hmelj, tobak, mak, lan, konopljo, sončnico), poljske rastline (žita, 
sočivje, krompir, peso, korenje, repo, krmilne rastline), zdravilne rastline, strupene rastline, cvetice, lepotično in 
jagodično grmovje, gozdno in domače grmovje, pritlično in visokodebelno sadno drevje, pletne vrbe, gnojišče, 
čebelnjak, vrtno uto, naprave za privabljanje koristnih ptic in napise posameznih rastlin. Omenil je še delo na 
vrtu v različnih letnih časih, spravljanje semen in vrtno orodje. Na koncu knjige so sledila natančna navodila za 
izdelavo vrtov, v katerih so med drugim določene lega, velikost (700-1000 m2), razdelitev parcel in ograja. Dodan 
je še načrt šolskega vrta učiteljišča v Mariboru.

Učitelji so poudarjali različne odlike šolskega vrta. Predvsem vsesplošno korist, ki so jo imeli vaščani s pridobivanjem 
boljših semen in sadja z vrta ter poučevanje učencev o poljedelstvu in vrtnarstvu, o sadjereji in vinarstvu. Šolski 
mladini naj bi vcepili ljubezen do vrta in vrtnih pridelkov – tako naj bi preprečevali lomljenje mladih dreves, trganje 
cvetlic, teptanje zelišč. Z ljubeznijo do rastlin naj bi vzgajali tudi ljubezen do živali. Kmalu so šolski vrt povezovali 
z duševno in telesno vzgojo učencev. Z aktivnostjo na vrtu naj bi vzgajali ljubezen do bližnjega, redoljubnost 
učencev, delavnost in krepitev celega telesa. Veselje do dela naj bi bila nepogrešljiva vrednota v etičnem oziru 
– otroci naj bi delali z veseljem in s tem izpolnjevali ne le dolžnosti, ki jih imajo v šoli, temveč tudi zunaj šole in si 
tako prizadevali pospeševati občo blaginjo. Za to pa je bilo potrebno tudi učiteljevo veselje do vrta. 

Kakšni so v resnici bili šolski vrtovi na posameznih šolah, kako je potekalo delo na njih, koliko so ga uporabljali 
kot učilo pri pouku prirodopisa in kmetijstva, koliko so pridelali in s kakšnimi težavami so se srečevali, izvemo iz 
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Učenci v cvetličnjaku, OŠ Sveti križ, 1933 (SŠM fototeka)

Pouk vrtnarstva na OŠ Dol pri Hrastniku, 1930 

(Zasavski muzej Trbovlje, fototeka)

Učenci pri delu na šolskem vrtu, 
OŠ Središce ob Dravi, 1929 (SŠM fototeka) v



Šolski vrt pri Uršulinskem samostanu v Ljubljani 
je obsegal celotni današnji Trg republike (arhiv Uršulinskega samostana).

 v  v

šolskih kronik in letnih poročil ljudskih in meščanskih šol, jubilejnih zbornikov šol, pa tudi iz posameznih zgodb 
v pedagoškem časopisju. Beremo o navdihujočih, vsestranskih učiteljih-vrtnarjih, ki so imeli veliko ljubezni do 
narave in poučevanja mladine. 

Pokukajmo v nekatere šolske vrtove  vsestransko uspešnih učiteljev.

Franc Praprotnik (1849-1933) je v svoji bogati učiteljski karieri poučeval na štirih šolah in na vseh  naredil šolski 
vrt ter na njih sadil drevesa. Na šolo v Selnici ob Dravi je prišel leta 1874. Njegova prva skrb je bila narediti pri 
šoli drevesnico. Prva drevesa je posadil kar v nadučiteljevem vrtu in jih uporabljal za praktično učenje otrok, ki 
so na tak način dobili do sadjarstva veliko veselje. Leta 1876 se je kot učitelj zaposlil v Limbušu pri Mariboru. 
Tudi tam je zasadil precej obširen šolski vrt, v katerem je ves čas svojega službovanja zavzeto učil svoje učence 
o vzgoji sadnega drevja. Po štirih letih je postal nadučitelj na ljudski šoli pri Devici Mariji v Puščavi, kjer mu je 
okrajni šolski svet priskrbel primerno zemljišče, na katerem je Praprotnik uredil zelo lepo drevesnico. Šolski vrt je 
sčasoma postal tako lepo urejen, da je postal blišč in ponos kraja. Postopoma je zasadil še tri obsežne drevesnice, 
v katerih so vzgojili okoli 18.000 dreves. Bivši Praprotnikov učenec, kasnejši nadučitelj Witzmann v Ribnici na 
Pohorju, je zapisal: »Drevesnica je bila polna tablic z reki in pregovori o sadjarstvu. Vse te tablice si je priredil 
Praprotnik sam. V prostem času pred in po pouku ter po četrtkih je imel vedno delo z oljnatimi barvami, belil je 
tablice in delal napise. Tudi sprehajal se je najrajši po vrtu in imel v njem vedno kaj opraviti. Zanimanje otrok do 
sadjarstva je vnemal s tem, da je moral vsak izmed »večjih« cepiti in vsaditi eno drevesce sam. Praprotnik pa je 
imel pripravljeno tablico z otrokovim imenom, ki jo je privezal na vsajeno drevesce. Tako ni bilo nobene zmote, 
vsak je vedel, katero drevesce je njegovo.« Praprotnik se je selil še enkrat, leta 1889, ko je dobil mesto nadučitelja 
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Šolski vrt na mariborskem uČiteljišČu (SŠM, Izvestje, 1932-33)



je pikiral divjake, izkopaval drevesca 
in jih presajal na stalno mesto. 
Učenci so drevesca, ki so jih sami 
cepili, odnesli domov in tam skrbeli 
zanje. Drevesa v šolski drevesnici 
pa je cepil učitelj ob pomoči 
učencev. Vojteh Ribnikar je naredil 
tudi pomembno delo pri uvajanju 
kmetijskega pouka s šolskim vrtom 
v ljudske šole. Predmet so po 
nekaterih šolah že poučevali, a ker 
ni bil obvezen, niso imeli niti učnega 
načrta niti učbenika. Ribnikar, ki 
je predmet že poučeval na šoli v 
Dolenjem Logatcu, je predlagal, da 
bi naredili enoten učni načrt vsaj 
za njihov okraj. Priložil je učni načrt 
za kmetijski pouk na ljudski šoli v 
Dolenjem Logatcu, ki je obsegal 
24 ur teoretičnega pouka in 26 ur 
praktičnih vaj na šolskem vrtu (ena 
ura na teden). Pouk so obiskovali 
fantje tretjega razreda ljudske šole in 
ponavljalne šole.30 
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Nacrt šolskega vrta na mešcanski šoli v Krškem, 6. letno porocilo 1886-7
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na takratni dvorazredni ljudski šoli v Mozirju. Tudi tu se je takoj posvetil sadjarstvu, za katerega med ljudmi 
do takrat ni bilo zanimanja. Kljub prošnji pri odločujočih ljudeh, da bi šola dobila svoj vrt, mu to ni uspelo. 
Zato je še isto leto na svoje stroške napravil na šolski njivi precej veliko drevesnico. Šele po petnajstih letih je 
krajevni šolski odbor kupil primerno zemljišče za šolski vrt, iz katerega so dobivali otroci leto za letom po več 
sto dreves brezplačno, da so jih potem posadili na svojih domovih. Na ta način je razdal iz vrta najmanj 4000 
dreves. Učenci so po zaključku šolanja dobili po eno sadiko. Mlada drevesa kot nagrada za učni uspeh v šoli so 
zgleden primer uspešne pedagogike. V času svojega službovanja je napravil enajst drevesnic in vzgojil v njih 
preko 50.000 dreves. Za svoje plemenito pedagoško poslanstvo je prejel več nagrad in diplom.28  

Pri delu na šolskem vrtu je bil zelo uspešen tudi Vojteh Ribnikar (1857-1895), nadučitelj na ljudski šoli v 
Dolenjem Logatcu. Tudi njega je posebno veselilo sadjarstvo, s poučevanjem »umnega sadjarstva«  je želel v 
ljudeh zbuditi ljubezen do dela. Med poučevanjem se je izpopolnjeval na raznih tečajih, med drugim je leta 
1884 obiskoval kmetijski tečaj na kmetijski šoli v Slapu pri Vipavi. Uredil je tak šolski vrt, kakršnega do takrat 
ni imela nobena šola v deželi in je bil zgled, kako naj se goji in obdeluje sadno drevje. Zanj je dobil številna 
priznanja in pohvale, zlasti na razstavah (na kranjski deželni in dunajski razstavi sadja).29 V prilogi revije »Vrtnar« 
je leta 1888 v nekaj nadaljevanjih opisal nastanek in potek dela v šolskem vrtu. Sam je naredil načrt vrta, zamislil 
si ga je na 2958 m² velikem, neravnem in skalovitem zemljišču. Vanj je zarisal vse predele in rastlinske vrste, ki 
naj bi jih vrt vseboval: sadno drevje in vrtnice, cvetlice, drevesnico, gredo za drevesnico in sejalnico, gredo za 
vzgojo cvetlic, toplo gredo, gnojne jame in prostor za kompost, telovadišče, zelenjavne in pikirne grede ter 
čebelnjak. Načrt jim je odobril in potrdil krajevni šolski svet, ki je primaknil tudi nekaj denarja, 75 goldinarjev pa 
je nakazal še c. kr. deželni šolski svet in leta 1884 so začeli z delom. Učenci so se praktičnega dela na šolskem 
vrtu učili postopoma. Opravljali so lažja dela kot so pletje, sejanje in zalivanje. Težja (prekopavanje, gnojenje 
in okopavanje) je opravljal delavec, ki je bil plačan od krajevnega šolskega sveta. V navzočnosti učencev 
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V Krškem je bil za lepo urejen šolski vrt zaslužen ravnatelj meščanske šole Ivan Lapajne (1849-1931): »Neobhodno 
potrebno učilo za rastlinstvo je dobro urejen šolski vrt.« V šestem letnem poročilu deške meščanske šole 1886/87 
je bil objavljen njegov zapis »Naš šolski vrt« z načrtom vrta. Zemljišče za vrt in ograjo je kupil šolski dobrotnik 
Martin Hočevar.31 Načrt, po katerem se je vrt uredil, je priskrbel c. kr. okrajni šolski svet od samega Machaneka 
z Dunaja.32 J
Janez Levec (1855-1937), ravnatelj prve pomožne šole pri nas (danes Zavod Janeza Levca Ljubljana) in pisec 
knjige o lepopisu iz leta 1908, je bil znan tudi po šolskem vrtu. Ta je bil prava podoba njegove originalnosti. 
Seveda odlikovanja z njegovo ureditvijo ni dosegel, saj je bil to vse prej kot vzorni vrt. Toda, kot rečeno, bil je 
priča njegove svojskosti. Na vrtu so bile na primer vse vrste naših strupenih rastlin – vsake po en eksemplar 
- vse redke cvetice in rastline naših logov in planin, ki so bile Levčeve najboljše prijateljice. »Da so na IV. mestni 
deški ljudski šoli na Prulah v Ljubljani namenili prav posebno skrb gojenju in proučevanju rastlin, priča šolska 
botanična greda s poljskimi, lepotičnimi in strupenimi rastlinami, ki jo je osebno oskrboval šolski vodja Janez 
Levec. Poleg žita vseh vrst in raznih  krmilnih rastlin so na njej uspevali lan, konoplja, hmelj, sirk, paprika, paradižnik, 

bob, rips; dalje kuhinjske dišavne rastline kot so žajbelj, meta, melisa, janež, kumina, timijan, pehtran, vinska 
rutica, koper, peteršilj, zelena itd. Greda je bila znana tudi po številnih strupenih rastlinah, kot so volčja črešnja 
(Atrepa Belladona), grenkoslad (Solanum Dulcamara), bunika ali volčič (Scopolia carniolica), kristavce (Datura 
Stramonium), črni zobnik (Hyoscyamus niger), kmetski tobak (Nicotiana rustica), navadni tobak (Nicotiana 
Tabacum), vrtni tobak (Nicotiana finis), volčja jagoda (Paris quadrifolia), prava preobjeda (Aconitum Napellus), 
navadna orlica (Aquilegia vulgaris), črni teloh (Helliborus niger), rdeči naprstanec (Digitalis pupurea), strupena 
ločika (Lactuca virosa), pikasti mišjak (Conium maculatum), velika trobelika (Cicuta).«33 

Prva svetovna vojna je pomenila prvi mejnik za šolske vrtove, ki so se do takrat že lepo uveljavili. Mnogo vrtov je 
bilo uničenih, njihova vloga pa se je iz vzgojno-izobraževalnega pomena preusmerila v proizvajalca pridelkov, ki 
naj bi služili za prehrano v skrajni sili. Pomembnejšo vlogo so dobile učiteljice vrtnarke, ki jih do tega časa skoraj ni 
omenjenih, razen nun. Poudarek je bil na pridelovanju zelenjave, ki je bila namenjena prehrani. Vojni čas je pokazal, 
da znanje, ki si ga učenci pridobijo na vrtu, ni pomembno le za kmečko ampak tudi za mestno prebivalstvo.34



Več sprememb je bilo v organizacijskem smislu. Z odloki so predpisovali obveznost urejenih in dobro obdelanih 
šolskih vrtov. Kontrolirali so jih šolski nadzorniki, pozneje so funkcijo prenesli najprej na okrajne poročevalce 
in nato na šolske upravitelje. Za nadzorovanje vrtov so predpisali posebne tiskovine: »Poročila o stanju in 
oskrbovanju šolskega vrta in zemljišč«36 in »Glavna poročila«, s katerimi so se natančno seznanili s potekom dela 
na šolskih vrtovih na posameznih šolah in njihovo urejenostjo.
Zakon o narodnih šolah iz leta 1929 je zahteval obvezno ureditev šolskega vrta za podeželske šole, za mestne 
pa po njihovih zmožnostih.  Poudaril je pomen šolskega vrta za učne namene, zlasti za pouk prirodoznanstva, za 
praktične vaje iz kmetijstva, pa tudi za praktični gospodinjski pouk za dekleta. Kjer je bilo potrebno, so določili tri 
dni na leto za nadzorovano pogozdovanje in urejanje nasadov.  Dohodek z vrta je pripadal učiteljem.   
V 30-ih letih 20. stoletja so se začela uveljavljati reformna prizadevanja naprednih učiteljev. Nastala  so kot reakcija 
na pasivno, receptivno vlogo učenca v stari tradicionalni šoli učenja, kjer je bil središče procesa učitelj. Delovna 
šola si  je prizadevala za vsestransko aktivnost in razvoj otroka. Princip te nove šole je bil pridobivanje praktičnih 
znanj na temelju opazovanj, doživljanja in dela. Pouk je povezovala z življenjem okolja. Vse to so uveljavljali 
najnaprednejši učitelji vrtnarji tudi pri delu na šolskih vrtovih in jih uredili v vrtove učilnic. Šolski vrt je vzgajal v 
smislu vztrajnosti, potrpežljivosti, nežnosti in ljubezni do narave. 
Pokazale so se zahteve za ureditev šolskih vrtov v mestih. Nekatere šole so imele zaradi prostorske stiske vrtove 
neprimerno urejene ali jih sploh niso imele. Zato so za take šole uredili velik centralni šolski vrt z igriščem. V 
Ljubljani je bil tak v trnovskem predmestju. 
Tudi v tem obdobju so učitelji in učenci svoje pridelke razstavljali na šolskih vrtnarskih razstavah. 
Druga svetovna vojna je uničila veliko šolskih stavb, stanje vrtov pa je bilo porazno. 

Po letu 1918 so se lotili temeljite obnove šolskih 
vrtov, tako v organizacijskem kot pedagoškem 
smislu. V ureditvenem pogledu šolski vrtovi 
niso prinesli nič novega. Sadjereja je bila še 
vedno prevladujoča panoga vrta. Leta 1921 je 
poverjeništvo za uk in bogočastje v Ljubljani 
uvedlo kmetijsko-prirodoznanstveni pouk, ki se je 
začel v šolskem letu 1921/22 v vseh ljudskih šolah 
na Slovenskem. Pouk je potekal dve uri tedensko 
v višjih razredih ljudske šole za fante. Poučevali 
so po »normalnem učnem načrtu« iz leta 1918. 
Praktične vaje so v glavnem izvajali na šolskem 
vrtu: opazovali so zgornje in spodnje plasti zemlje, 
pripravljali kompost, se seznanjali s plevelom in 
ga skušali zatreti, pripravljali krompir za saditev, 
opazovali posamezna sadna drevesa, kopali jame 
in sadili drevesa, gnojili sadno drevje, zatirali listne 
uši, zavarovali drevje pred zajci, se učili žagati veje, 
cepiti drevesa, se praktično urili v lovu na voluharje 
in na koncu pobrali pridelek.35 

      Obdobje        med obema vojnama 1918 -1941
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Učenci OŠ Šentjernej pogozdujejo,  med 1939-40 (SŠM fototeka)

Mladi sadjarji OŠ Crešnjevec, 1933 (SŠM fototeka)
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Učitelji so se ob pomoči ljudi po vojni lotili takojšnje obnove vrtov. Po statističnih podatkih o šolskih 
vrtovih Ministrstva za prosveto LRS za leto 1946 le 144 od skupaj 1189 osnovnih šol ni imelo šolskega vrta 
(13 %).37  

Leta 1949 je Ministrstvo za prosveto izdalo uredbo o šolskih vrtovih. Objavljena tudi v knjigi Andreja 
Škulja z naslovom »Šolski vrt« iz leta 1954, kjer je o pomenu šolskega vrta zapisal: »Šolski vrt je živ kabinet, 
ki prekaša vse preparate in najboljše slike.« 38 V uredbi je pisalo, da mora imeti vsaka osnovna šola, 
sedemletka, gimnazija in učiteljišče šolski vrt. Če ga nima, se ji zemljišče do največ 25 arov obdelovalne 
zemlje dodeli v najem iz sklada skupnega ljudskega premoženja, ki ga upravlja ljudski odbor oz. državni 
organ, ki šolo materialno vzdržuje. V treh letih po objavi bi morale imeti vse šole ustrezne šolske vrtove 
za učilo. Vendar pa je ta koristna uredba žal ostala na papirju in ni zaživela v praksi. Pogled na nekdaj lepo 
urejene in cvetoče šolske vrtove je bil marsikje žalosten.

Tako se je končalo obdobje, ko je bil šolski vrt sestavni del osnovne šole na Slovenskem. Število vrtov se je 
po letu 1945 postopoma zmanjševalo. Ponekod so jih sčasoma izpodrinila igrišča, a tudi njihove površine 
so se krčile, predvsem zaradi širjenja parkirišč. Spreminjanje namembnosti šolskih zelenih površin je 
odsevalo družbene spremembe in miselne vzorce posameznikov (tudi kot posledica industrializacije 
družbe, opuščanja lastne pridelave zelenjave in sadja). 
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OŠ Nova Gorica na Grčni, med 1950-60 (arhiv OŠ Milojke Štrukelj,      Nova Gorica)

Obdobje med 1945 - 1990

Učenci OŠ XIV.divizije Senovo delajo na zadružni njivi, 1963-4 (arhiv šole)



šolskem letu delal po 25 ur zunaj, na zemlji. Naučil se je pridelovati hrano in znal ceniti tisto, kar je dobil na krožnik. In to, kar je 
dobil, je bilo zdravo in sveže. V drevesnici so leta 1982 učenci pridelali tri tone hrušk. Posadili so jablane. Z zelenjavo so zalagali 
šolsko kuhinjo od aprila do decembra. Z denarjem, ki so ga tako prihranili, so znižali ceno prehrane kar tretjini učencev.
Profesorica biologije Marija Bavdaž iz Idrije, je bila vse svoje življenje predana otrokom in šolskemu vrtu. Neutrudno je iskala 
načine, kako učencem čim bolj približati naravo in delo na vrtu na inovativne in motivirane načine. 
Pionirska zadruga je bila posebna oblika delovanja učencev, ki je svoje naloge uresničevala v obliki proizvodnega dela na 
zadružni osnovi. Učenci so postali na osnovi samoupravljanja ob pomoči mentorjev neposredni nosilci vseh dejavnosti. Zamisel 
in ideja o življenjski naravnanosti vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, povezanosti tega dela z življenjem in potrebami 
okolja in širše družbene skupnosti niso bile nove. Izhajale so iz reformnih prizadevanj iz t.i. delovne šole, ki je uvajala nove 
oblike skupinskega in individualnega dela s poudarkom na aktivnosti učenca. Pionirske zadruge so združevale proizvodno 
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V tem času se je šolski vrt razvijal v drugačni, neobvezni oz. prostovoljni obliki. Šolske interesne dejavnosti so bile uvedene v 
Sloveniji leta 1953 pod imenom svobodne in prostočasne dejavnosti. Obsegale so predvsem kulturne in športne dejavnosti 
v obliki različnih krožkov, pozneje tudi proizvodno delo učencev, šolske zadruge, klube mladih tehnikov  ter so se povezovale 
s splošno kulturno in javno dejavnostjo šole.39  
Na nekaterih šolah je šolski vrt deloval kot samostojni krožek. Vodil ga je mentor oz. mentorica. Ponekod je deloval pod drugim 
imenom (npr. hortikulturni krožek, deloval je v sklopu naravoslovnih krožkov, ki jih je organiziralo Prirodoslovno društvo Slovenije). 
Izpostaviti gre profesorja, izvrstna pedagoga, ki sta predano vzgajala mlade na šolskemu vrtu: ravnatelja Jožeta Dolinška na OŠ 
Kamnica ter profesorico Marijo Bavdaž na Gimnaziji Idrija. Žal na obeh šolah danes šolskega vrta ni več. 
Ko je prišel Jože Dolinšek leta 1972 na kamniško šolo za ravnatelja, je med drugim uredil veliki šolski sadovnjak, ki ga je 
sestavljalo 25 arov sodobnega nasada jablan in 20 arov hrušk ter 20 arov velik zelenjavni vrt. Vsak kamniški učenec je v enem 

Spravilo koruze na zadružni njivi, 1960, OŠ Lucijana Bratkovica Bratuše, Rence (arhiv šole)

  Delo na šolskem vrtu, OŠ Zg. Kungota, 1961     (foto: Jurij Leitgep)Otroci nabirajo kamilice, 1984, OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje, 
(arhiv šole) 
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Zadružna dela na njivi šolske zadruge 
OŠ Maksa Perca Ljubljana, 1959 

(SŠM, fototeka)



in družbeno koristno delo na različnih področjih: proizvodnja hrane (poljedeljstvo, vinogradništvo, 
vrtnarstvo, sadjarstvo, jagodičevje), hortikultura in varstvo narave (cvetličarstvo, zeliščarstvo, urejanje 
zelenih površin ob šoli in v krajevni skupnosti, pogozdovanje, zelene straže), praktično delo v delavnicah, 
vzreja malih živali (čebelarstvo, kunčjereja, kokošjereja), gospodinjstvo, delovne in raziskovalne akcije, 
nabava in prodaja, tehnika v kmetijstvu ter varčevanje – hranilništvo.

Leta 1982 je po zbranih podatkih delovalo v Sloveniji 36 pionirskih zadrug pri osnovnih šolah. Področja 
delovanja so bila izredno pestra, zato je nemogoče govoriti o nekem enotnem konceptu pionirske 
zadruge.40 Med njimi sta bili zelo dejavni šolska zadruga na OŠ Vuzenica in OŠ  Podčetrtek.

Pionirska šolska zadruga Vuzenica je bila ustanovljena leta 1960, v obdobju vsesplošne akcije ustanavljanja 
pionirskih zadrug. Od leta 1962 do 1993  jo je zelo uspešno kot ravnatelj šole vodil Lojze Gobec. 

Na OŠ Podčetrtek, ki so jo zaradi izjemnih uspehov na mnogih področjih imenovali odprta šola, 
laboratorij, je bil za ustanovitev šolske pionirske zadruge pod imenom »Mladi Obsoteljčan« v 60-ih letih 
20. stoletja najbolj zaslužen ravnatelj Jože Brilej. Zadrugo so sestavljali odseki: cvetličarstvo, sadjarstvo, 
mladi čebelar, mlada gospodinja, prodajalna šolar, fotokrožek in hranilnica. Leta 1972 so odprli novo 
šolsko stavbo, okoli nje pa uredili rastlinjake, čebelnjake, šolski vrt, cvetlične grede, sadovnjak in 
njive pionirske zadruge, katere odseki pridelujejo in prodajajo najrazličnejše vrtnarske in kmetijske 
proizvodnje. Bila je ena redkih šol, ki je svoje učence usmerjala v kmetijstvo.41  Leta 1986 je imela večina 
slovenskih osnovnih šol bolj ali manj primerno zemljišče za šolski vrt. Najpogostejše so bile šole, ki so 
imele pridelovalni vrt (49%) in okrasni vrt (47%). Vrt, namenjen pouku naravoslovja, je imelo 21% šol.42
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 Vrt, robot Lojzek straži vrt, pisan cebelnjak. OŠ Podcetrtek, 1979, v: Samorastniki ob Sotli v v
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V samostojni Sloveniji so šolske vrtove začeli oživljati na novih temeljih. Po letu 2000 so začela številna gibanja 
in organizacije poudarjati pomen lokalno pridelane hrane in izobraževanje za trajnostni razvoj ter vključevanje 
le-tega v pouk otrok. Pojavili so se številni primeri dobre prakse. Njihova prednost med drugim je strokovnost, 
podprta z didaktičnimi načeli,  pomanjkljivost pa horizontalna sistemska nepovezanost oz. to, da šolski vrtovi 
niso vključeni v učne načrte in tega pomembnega znanja niso deležni vsi učenci. Naštejmo jih nekaj: projekt 
Šolska vrtilnica v okviru Ekošole, projekt Šolski ekovrtovi Inštituta za trajnostni razvoj, Slovenska mreža zdravih 
šol, Ura za Zemljo, projekt Učni sadovnjak in številni drugi. V delo na šolskem vrtu se vključujejo tako posamezni 
učenci in razredi. Največ v osnovnih šolah, pridružujejo se tudi vrtci in srednje šole ter drugi zavodi.
Zanimanje za vrtove, ekološko pridelovanje hrane in lokalno hrano se širi tudi med splošno javnost, v mesta 
... Porajajo se številne civilne pobude in društva, ki se v svojih projektih povezujejo tudi s šolami: Društvo Ajda 
Vrzdenec za biodinamično kmetovanje, Urbano vrtnarstvo v okviru projekta Urbane brazde v Mariboru, Urbani 
vrtovi na Taboru v Ljubljani, Društvo za permakulturo, Ekoci civilna iniciativa in Štafeta semen, Učni poligon za 
samooskrbo Dole, Mule - društvo za celostno bivanje …

Solska vrtilnica 

Projekt se je v okviru Ekošole  prvič izvedel v šolskem letu 2010/11. Strokovni podpornik projekta je podjetje 
Semenarna Ljubljana. Na koncu vsakega šolskega leta izberejo najlepše vrtove v naslednjih kategorijah: najlepši 
vrtčevski vrt, slovenski avtohtoni vrt, najlepši zelenjavni vrt, cvetlični vrt in najbolj izvirni vrt. Leta 2013 so izdali 
Zeliščarski vrtnarski dnevnik, namenjen predšolskim otrokom in učencem.43 
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Vrtnarji OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas     2012-13

Jesensko sejanje motovilca, OŠ Radeče, PS Svibno

Otroci sami vzgajajo rastline doma, OŠ Drežnica

Hotel za žuželke, OŠ Lava, Celje

Zavod za gluhe in naglušne

Vrtec Zala pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in enota Dobrava Zala
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Šolski vrt predstavlja enega od osnovnih in nepogrešljivih učil na vseh osnovnih šolah, v vrtcih in srednjih šolah. 
Z njim sta bila v preteklosti povezana predvsem pouk biologije in kmetijstva, pa tudi drugih naravoslovnih 
predmetov. Šolski vrt kot učilnica v naravi v novejšem času predstavlja povezovalni element pri poučevanju 
različnih učnih predmetov. Učenci na vrtu ugotavljajo zvezo med vzrokom in posledico in spoznavajo osnovne 
zakonitosti v naravi. Spremljajo rast in razvoj rastlin po določenih fazah, razvijajo sposobnost opazovanja v 
naravi. Skrb zanje postane za otroke vsakodnevna dragocena učna izkušnja. Učenci spremljajo potek in rezultate 
svojega praktičnega dela. Delo na šolskem vrtu pomeni tudi kakovostno preživljanje prostega časa. Delo v 
skupinah razvija medsebojno pomoč in sodelovanje. Lahko pomeni tudi pridobivanje samozavesti po dobro 
opravljenem delu. Učenje na vrtu lahko pomeni prijetno spremembo v ustaljenem pouku. Vrt otroke razvija na 
emocionalnem (ljubezen do narave), estetskem (urejanje vrta), socialnem (delo v skupinah, medsebojna pomoč 
in sodelovanje) in zdravstvenem (delo na prostem v naravi, telesna aktivnost, ekološko pridelana hrana) nivoju. 
V zadnjem času pa je vse bolj prisotno zavedanje o ekološki pridelavi hrane in varovanju narave. 
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Solski ekovrtovi
Program poteka od začetka leta 2011. V tem času je nastalo zavidljivo število zelenjavno-zeliščnih in cvetličnih 
gredic, manjših šolskih sadovnjakov, vodnih kotanj in žuželčjih hotelov. V program se je do sedaj v vseh letih 
delovanja vključilo že 284 vzgojno-izobraževalnih ustanov iz Slovenije.  Program Šolski ekovrtovi je namenjen 
vsem osnovnim in srednjim šolam, vrtcem in dijaškim domovom, ki bi radi razvili ali poglobili dejavnosti v 
povezavi z ekološkim vrtnarjenjem, sadjarstvom, gojenjem zelišč… Za sodelovanje v programu ni pogoj, da ima 
vrtec/šola že svoj ekovrt, temveč zadostuje želja ustvarjati na tem področju.44

Pomen solskih vrtov  v

Classroom
Exhibition of School gardens talks about the connection with the basic laws of nature, with the passing of 
the seasons, cyclicality and changing. It talks about harmony and co-existence of all living things. In the last 
few years interest in school gardens is re-emerging in Slovenian kindergartens and schools. This is very 
encouraging, because nowadays a lot of children spend too much time in virtual worlds, while they have 
less and less genuine contact with nature, with outdoor activities and also with food production. Food is 
again becoming an important and valuable commodity. The demand for quality, organic food and organic 
cultivation is increasing because more people are aware that food grown with chemical support is harmful 
to both health and the environment. Knowledge of organic production is needed for survival; it is something 
we owe to future generations. In addition, there is more and more competition in schools; children have 
few opportunities to cooperate and a garden is one of the few environments where this can be learned.
It is not well known that Slovenian schools have a rich tradition of school gardens and that in their development 
they did not lag behind Europe. In the first period up to the year 1869 school gardens were not mandatory 
and were created mainly due to the commitment of individual teachers. One of the first records of school 
gardens in Slovenia dates back to 1842, when Anton Martin Slomšek (1800-1862), the initiator of beginner and 
repetitive Sunday schools, wrote in his book “Blaže and Nežica at Sunday school” the chapter on fruit growing.
In 1869, the third state folk education law established the foundations of school gardens at teacher training 
colleges and folk schools. They became part of the curriculum and compulsory up to the year 1941. Teachers 
were aware of learning and educational importance of school gardens and wrote several books and articles on 
the topic. We can find out what school gardens at individual schools during this period were really like and how 
work was carried out there from school chronicles and annual reports of folk and burger schools, from anniversary 
school publications, and also from individual stories in the newspapers about enthusiastic and versatile gardener-
teachers. After 1918 several organisational changes were made: school supervisors and managers were monitoring 
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the neatness and orderliness of individual gardens and wrote reports on their state and management.
After 1945, the number of gardens gradually declined. In some cases they were replaced with children’s 
playgrounds, but their surfaces were also reduced due to the expansion of parking spaces. These changes 
in the use of school greens reflected wider social changes and also changes in individual’s thought patterns. 
School gardens were no longer a part of curriculum; after 1953 they evolved as part of the school curricular 
activities in the form of study circles, and also as productive pupil’s work in the form of school cooperatives. 
In independent Slovenia school gardens were being revived on new foundations. After the year 2000, a number 
of movements and organizations began highlighting the importance of locally grown food and education for 
sustainable development, which is being implemented in schools. But school gardens are not included in the 
school curricula and that very important knowledge does not get to all the students. Among more successful 
projects two can be highlighted: “Šolska vrtilnica” or School  Garden/Classroom within “Ekošola” or Eco-School 
and »Šolski ekovrt« or School Eco Garden by Institute for Sustainable Development.
In order to see ahead, we need to look back; it is important to be familiar with the knowledge of our ancestors, 
who have been pioneers in the field of school gardens, and combine their knowledge with the current. At 
the same time, however, we need to wonder what our actions mean for the future, as we have through our 
conduct towards humans and nature itself disrupted the balance. Will we be able to solve these issues? What 
kind of role models are we for our youngest, what kind of messages are we sending? One of the answers could 
be: school garden in every school, in every nursery! If in direct contact with the Earth, plants and animals it 
would be easier to perceive that everything in nature is alive. That every human, animal, plant, tree, river, sea, 
stone, mountain, wind...  has an important role in the entanglement of life. That we are all connected. And that 
we have to protect and respect our only home.
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Die Ausstellung über Schulgärten zeigt die Verbundenheit mit den Grundgesetzen der Natur, dem Wechselspiel 
der Jahreszeiten, der  Zyklizität und der Wandlung. Sie spricht von Harmonie und der Koexistenz aller Lebewesen. 
In den letzten Jahren wächst in den slowenischen Kindergärten und Schulen erneut das Interesse an Schulgärten. 
Dies ist sehr ermutigend, denn heutzutage verbringen Kinder zu viel Zeit in virtuellen Welten, weshalb sie immer 
weniger Kontakt mit der Natur, der Bewegung in der Natur als auch mit der Lebensmittelproduktion haben. Das 
Essen ist wieder ein wichtiges und wertvolles Gut geworden. Immer mehr Menschen sind sich der Schädlichkeit 
der chemisch erzeugten Lebensmittel für die Gensundheit und die Umwelt bewusst, weshalb die Nachfrage 
nach hochwertigen Bio-Lebensmittel zunimmt. Die Kenntnisse über ökologischen Anbau sind fürs überleben 
wichtig – wir schulden es den zukünftigen Generationen. Darüber hinaus gibt es heute in den Schulen immer 
mehr Konkurrenzdenken, die Kinder haben nur wenige Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit und der Garten 
ist eine der wenigen Umgebungen in der sie über die Zusammenarbeit lernen können.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die slowenischen Schulen eine reiche Tradition der Schulgärten haben 
und dass sie in der Entwicklung nicht hinter Europa zurückgeblieben sind. Im ersten Zeitabschnitt bis 1869 
waren die Schulgärten nicht obligatorisch und wurden vor allem durch das Engagement der einzelnen Lehrer 
eingerichtet. Eine der ersten Aufzeichnungen über Schulgärten auf slowenischem Gebiet stammt aus dem Jahr 
1842, als Anton Martin Slomšek (1800-1862), der Initiator der Sonntagsschule, in seinem Buch »Blasius und Agnes 
in der Sonntagsschule« (»Blaže in Nežica v nedeljski šoli«) ein Kapitel über Obstanbau schrieb.
Im Jahr 1869 legte das Volksschulgesetz die Grundlagen der Schulgärten in Lehrerbildungsanstalten und auf den 
Volksschulen. Die Schulgärten wurden Teil des Lehrplans und obligatorisch bis zum Jahr 1941. Die Lehrer waren 
sich der Bedeutung der Schulgärten für Unterricht und Erziehung bewusst und schrieben Bücher und Artikel 
zu diesem Thema. Wie die Schulgartensituation an den einzelnen Schulen in dieser Zeit wirklich war, lernen wir 
aus den Schulchroniken und Jahresberichten der Volks- und Mittelschulen, den Schulfestschriften sowie den 

Schulzimmer i n  d e r  N a t u r :  d e r  S c h u l g a r t e n  g e s t e r n ,  h e u t e ,  m o r g e n



1 Naslov poglavja si je avtorica izposodila pri filmu južnokorejskega režiserja Kim ki-duk – a iz leta 2003.
2 Botanični vrt v Ljubljani, ki deluje v sklopu Univerze v Ljubljani, je eden najstarejših v tem delu Evrope, saj je na 
današnjem mestu že vse od leta 1810, ko je bil v času Ilirskih provinc ustanovljen kot Vrt domovinske flore v okviru 
centralnih šol. Zasnoval ga je Franc Hladnik (1773-1844), ki je bil njegov prvi ravnatelj in hkrati še predavatelj za 
naravoslovje in botaniko na že omenjeni šoli. 
3 Vrt, v katerem gojijo sadne rastline, zlasti za študijske in splošno izobraževalne namene.
4 Pogačnik, dr. Marijan. 2013. Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem v kmetijskem izobraževanju. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2013, str. 4-7.
5 Avtorica v članku govori le o šolskih vrtovih v osnovnih šolah: šolskih vrtov v kmetijskem (biotehniškem) 
izobraževanju se ne dotika.
6 Rojko, Marjeta. 1983. Zgodovina šolskih vrtov od leta 1842 do leta 1945. Diplomska naloga. Ljubljana: Univerza 
Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za biologijo, str. 80.
7 Pogačnik, dr. Marijan. 2013. Osrednja vloga šolskega vrta v kmetijskem v kmetijskem izobraževanju. Doktorska 
disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2013, str. 7-9.
8 Slomšek, Anton Martin. 1848. Blaže inu Nežica v nedelski šoli. Drugi natis. V Celi, str. 96-99.
9 Dobrovoljni sveti zastran sadjereje. V: Novice 1857 (7.1.), tečaj 15, list 2, str. 320.
10 Šolski prijatel, Učiteljski tovariš, Slovenski učitelj, Šola, Popotnik, Vrtnar.
11 Vzorni učitelj, pedagoški pisec, čebelar, sadjar, knjižničar in hranilničar.
12 Ljubi moj Tonček! V: Šolski prijatelj 1854  (28.2.), št. 9, str. 65-66; Šolski prijatelj 1854 (14.3.), št.11, str. 81-83; Šolski 
prijatelj 1854 (21.3.), št. 12, str. 89-91.
13 Pintar, Lovro. Nekaj iz sadjoreje. Mladi in stari les – razni popki. V: Učiteljski tovariš 1861 (1.2.), let.1, št. 2, str. 23-25. 
14 Heinz, Franz. Zbirka zakonov in ukazov o ljudskem šolstvu na Kranjskem. 1895. Ljubljana, str. 31. in 49.
15 Navodilo kako je napravljati, oskrbovati in porabljati šolske vrte. Priloga k razpisu c. kr. dež. šolskega sveta z dne 
19.2. 1895, št. 358. V: SŠM, arhiv, fascikel 49. 
16 Napisal je več strokovnih del o kmetijstvu in sadjarstvu. Med drugim je priredil slovensko izdajo Podobe za nazorni 
nauk,  I. in II. del (150 barvanih podob za prvi pouk najvažnejših strupenih in pitomih rastlin).
17 Učiteljišče, Gimnazija Ledina 130 let. 1998. Ljubljana: Gimnazija Ledina, str. 23. Sto let ljubljanskega učiteljišča. 
Zbornik. 1973. Ljubljana: Gimnazija pedagoške smeri, str. 23.
18 Učni načrt za petrazredne ljudske šole. 1896. Ljubljana, str. 8-9.
19 Max Machanek, moravski državnozborni poslanec, je narisal 3 načrte za idealni šolski vrt.
 Dr. Erasmus Schwab, c.k. profesor in okrajni šolski inšpektor, je zapisal izvirno razmišljanje o šolskem vrtu na   
 podlagi določil novega ljudskošolskega zakona.
20 Ljudskošolski vrtovi. Prispevek k razreševanju nalog v naši ljudski vzgoji. 1870.  Knjižico so ponatisnili leta 1873, 1874 
in nato še leta 1876. Prevedena je bila v številne jezike (hrvaščino, italijanščino, poljščino, madžarščino, angleščino).
21 Lopan, Jakob. O šolskih vertih. V:  Popotnik  1880 (10.3.), let. 1, št. 5, str. ; Popotnik 1880 (25.3.), let. 1, št.6, str. 81-83. 
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einzelnen Geschichten in den pädagogischen Zeitschriften. Nach dem Jahr 1918 gab es mehrere Änderungen 
im Organisationssinne. Die Ordentlichkeit der Schulgärten wurden von Schulaufsehern kontrolliert, die Berichte 
über den Zustand und die Versorgung schrieben.
Nach dem Jahr 1945 hat sich die Anzahl der Schulgärten verringert. In einigen Fällen wurden sie durch 
Schulspielplätze verdrängt. Aber auch deren Oberflächen wurde wegen der Erweiterung von Parkplätzen 
verkleinert. Die neue Art der Nutzung von Grünflächen reflektierte die gesellschaftlichen Veränderungen und 
die Denkweise der Menschen. Die Schulgärten waren kein fester Bestandteil des Lehrplans mehr. Nach dem Jahr 
1953 entwickelten sich die Schulgärten im Rahmen der Interessentätigkeiten und der Schulgenossenschaften.
Nach der Unabhängigkeit von Slowenien im Jahr 1991 erweckte man die Schulgärten auf neuen  Grundlagen. 
Nach dem Jahr 2000 begann eine Reihe von Bewegungen und Organisationen die Bedeutung von lokal 
angebauten Lebensmittel, der Bildung für nachhaltige Entwicklung wie auch der Integration derselben in die 
Erziehung von Kindern zu betonen. Doch Schulgärten sind heute kein Bestandteil des Lehrplans und nicht 
alle Schüler können diese so wichtige Kenntnisse erwerben. Es gibt heute verschieden Projekte, die sich mit 
Schulgärten beschäftigen. Unter den erfolgreichsten finden wir im Rahmen der Ökoschule, das Projekt »Šolska 
vrtilnica« und im Rahmen des Instituts für Nachhaltige Entwicklung das Projekt Schul-Ökogarten.
Um nach vorne zu sehen, müssen wir erst zurückblicken; es ist wichtig, dass wir die Kenntnisse unserer Vorfahren 
erwerben und diese mit den heutigen Kenntnissen verbinden. Zugleich aber müssen wir uns die Frage stellen, 
was unsere Taten für die Zukunft bedeuten, denn durch unser Verhalten gegenüber den Mitmenschen und der 
Natur haben wir das Gleichgewicht zerstört. Werden wir uns und die Natur retten können? Welche Beispiele 
und Mitteilungen geben wir unseren Jüngsten? Vielleicht kann die Antwort lauten: in jeder Schule, in jedem 
Kindergarten ein Garten! So würden wir vielleicht leichter bei jedem direkten Kontakt mit der Erde, den Pflanzen 
und den Tieren wahrnehmen, dass alles in der Natur lebt. Dass jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Baum, 
jeder Fluss, jede See, jeder Stein, jeder Berg, jeder Wind seine wichtige Rolle im Kreislauf des Lebens. Dass wir alle 
eins sind. Und dass wir unsere einzige Heimat schützen und respektieren müssen. 



22 Pirc, Gustav. 1888. Vrtnarstvo s posebnim ozirom na obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov.  Ljubljana: C. kr. 
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23 Prav tam, str. 2-12.
24 Podatke o stanju šolskih vrtov je dobil v Popotnikovem koledarju za leto 1891.
25 Kocbek, Fran. Naše šolsko vrtnarstvo. V: Popotnik 1892 (10.4.), št. 7, str. 104-107.
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2013, Mozirje, str. 10-14; - Fran Praprotnik – oče sadjarstva. 2003. Raziskovalna naloga. Mozirje: OŠ Mozirje, str. 4-9.
29 Šega, J. Vojteh Ribnikar. V: Popotnik 1895 (10.5.), št. 9, str. 129-132.
30 Ribnikar, Vojteh. Pouk o kmetijstvu in sadjarstvu po ljudskih šolah. V: Učiteljski tovariš 1890 (15.6.), let. 30, št.19,  str. 179-181.
31 Lapajne, Ivan. Naš šolski vrt. V: Šesto letno poročilo deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem 
1886/87. str. 3-12. Načrt šolskega vrta je pod nadzorom učitelja risanja narisal učenec II. razreda meščanske šole 
Matej Sternen, kasneje znan slovenski slikar impresionist.
32 Glej tudi opombo št. 18.
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34 Rojko, Marjeta. 1983. Zgodovina šolskih vrtov od leta 1842 do leta 1945. Diplomska naloga. Univerza Edvarda 
Kardelja v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, VTOZD za biologijo, str. 44-45.
35 Fink, Fr. 1922. Zbirka važnejših novih naredb in odredb za osnovne in meščanske šole ter učiteljišča v Sloveniji, II. 
zvezek, Ljubljana, str. 55-64.
36 SŠM hrani v dokumentacijskih mapah osnovnih šol v Sloveniji za skoraj vsako šolo Poročilo o stanju in oskrbovanju 
šolskega vrta in zemljišča v šol. letu 1927/28 in 1933/34. V arhivski zbirki Šolski listi hrani skice šolskih vrtov.
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38 Škulj, Andrej. 1954. Šolski vrt. Knjižnica priročnikov za učitelje. Ljubljana, str. 178-180.
39 Enciklopedija Slovenije. 1999. 13. zvezek. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 82-83.
40 1. Srečanje pionirjev zadružnikov SR Slovenije … . 1982. Vuzenica, str. 80.
41 Glej tudi: Lešnik Rudi in sodelavci. 1979. Samorastniki ob Sotli. Samoupravna šola Podčetrtek, Dopisna delavska 
univerza Univerzum.
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