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ŠOLSKI EKOSADOVNJAK JANČE OD SEPTEMBRA 2014 DO FEBRUARJA 2015 

 

V soboto, 13. septembra 2014 smo se pridružili ekipi programa Šolski ekovrtovi, kjer smo se 

z janškim eko sadovnjakom predstavili obiskovalcem 13. EKOPRAZNIKA v Ljubljani, ki ga 

organizira Inštitut za trajnostni razvoj Ljubljana. Na stojnici so si mimoidoči ogledovali 

fotodokumentacijo o sadjarskem krožku in okušali marmelade, ki smo jih pripravili z učenci. 

Na pokušino so bile marmelade iz rdečega in črnega ribeza, kosmulje ter kutine. Na domači 

kruh jih je mazal učenec Gal. Obiskovalci niso mogli prehvaliti odlične marmelade ter 

delavnosti vseh na šoli, ki skrbijo za sadovnjak. Pozdravil nas je tudi g. Zoran Janković, 

župan in poskusil janško marmelado.  

 

 

 

17. septembra 2014 smo obirali jabolka, hruške in kutine, ki jih je bilo zopet veliko. Otroci 

so uživali v obiranju in kasneje okušanju pridelkov. Le okus po kutini jim ni bil preveč všeč, 

saj vemo, da je to sadje, ki je primerno predvsem za predelavo v marmelado, džem ali 

kompot.  
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3. oktobra 2014 smo se z učenci podali na POT DO SAMOOSKRBE. Kutina ni le lepo 

drevo, je tudi čudovito in zelo okusno sadje, ki je primerno za pripravo kompotov, želejev in 

marmelad. Svežih plodov ne moremo uživati, ker so precej trdi in trpki. V janškem eko 

sadovnjaku nas kutina vsako leto razveseli z obilnimi dišečimi plodovi, iz katerih pripravimo 

zelo okusno marmelado. Tudi letos nam je uspelo. Ob lupljenju so po učilnici oddajale 

čudovit vonj. Olupljene, očiščene in razrezane na majhne koščke smo stresli v lonec, dodali 

vodo in pristavili na ogenj. Kasneje smo dodali še limonin sok ter sladkor. Medtem ko se je 

kuhala, smo pripravili še sadno solato in zaužili veliko vitaminov. 

           

  

13. novembra 2014 smo šolski ekosadovnjak (PPT predstavitev Sadje iz šolskega 

ekosadovnjaka in iz kmetije) predstavili na regijski konferenci » LOKALNA 

SAMOOSKRBA: UVELJAVITEV NAČELA KRATKIH VERIG V SISTEMU JAVNEGA 

NAROČANJA HRANE IN ŽIVIL V JAVNIH ZAVODIH«, ki se je odvijala na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, v dvorani Povodni mož. 

Jesensko soboto, 15. novembra  smo se starši, otroci, učiteljica, kuharica in član Sadne ceste 

zbrali v šolskem sadovnjaku. Obsijalo nas je celo sonce. Teren je bil zares razmočen, a kljub 

temu smo se  vsi dobre volje in polni delovnega elana lotili dela. Najprej smo odstranili od 

februarskega žledu poškodovano vrsto jablan, izkopali ustrezne jame, vanje postavili zaščitne 

mreže in sadike. Tako smo posadili 25 bio sadik sadnega drevja: hruške, jablane in češnje. 

Obstoječim slivovim drevesom smo zmanjšali krošnje z žaganjem največjih vej, da bo v 

jeseni obiranje sadja možno s tal. S sajenjem smo tako zaključili, ostalo pa je še kar nekaj dela 

z zamenjavo dotrajanih stebrov, ki sta jih v ponedeljek zamenjala z novimi, Jože in Zvone, z 

domačije Piškovc, ki se nahaja na Tujem Grmu. Na novo sta uredila stebrno in žično oporo za 

maline. Češnje v drevoredu so postale kar visoke, zato si je družina Bratun v soboto, 22. 

novembra vzela čas in poskrbela za znižanje krošenj ter odstranitev slabo rodnega lesa, saj se 

tako zagotovi rast dolgih poganjkov, ki bodo drugo leto dobro obrodili. 

Finančna sredstva za nabavo sadik, potrebnega materiala za obnovo in pripomočkov s 

katerimi bomo lažje vzdrževali sadovnjak, smo pridobili v okviru projekta PODRUŽNIČNA 

ŠOLA – GIBALO RAZVOJA s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz 

ukrepa LEADER. 
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Trenutno pa naš ekosadovnjak še pokriva sneg, a mi se že pripravljamo za dela, ki jih bo 

potrebno opraviti. 

 

Gabrje pri Jančah, 27. 2. 2015                                                          Marjanca Marn 

                                                                                       mentorica šolskega ekovrta oz. ekosadovnjaka 


