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Majda  Veis 
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Okušamo domače 

  

Visoke grede so primernejše za tiste, ki si želijo lep, urejen vrt in 
ljudi, ki imajo težave s sklanjanjem. Omislimo si jo lahko tudi v 
majhnem atriju, na balkonu ali terasi ali tam, kjer je zemlja 
degradirana. 
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      SKUPAJ SE UČIMO 

Skupaj se učimo spoštovati zemljo, naravo in 
energije. Naučimo se sejati in saditi ter spoštovati 
vse, ki ohranjajo semena in jih vedno znova posadijo. 
Tako bomo ustvarjali bogate plodove in omogočili 
zdravo hrano in življenje .  

Mlade generacije se s tem učijo, da hrana ne zraste 
na trgovskih policah, da je področje pridelave hrane 
eno najpomembnejših in tako dobijo pomembna 
sporočila o prehranski varnosti in zdravem načinu 
prehranjevanja. 

Paleta kot 
mini vrt  Prednosti in slabosti visoke grede 

PREDNOSTI VISOKE GREDE 
prihranimo prostor 
dostop je lahek 
zelenjava dobro uspeva 
organske plasti v sredini visoke 
grede med razkrajanjem oddajajo 
toploto 
na njih ne zastaja voda 
lopatanje ni potrebno 
spomladi se na njih zemlja prej 
segreje, zato lahko prej sejemo in 
sadimo 
zelenjave med delom ne moremo 

pohoditi. 

SLABOSTI VISOKE GREDE 

omejeni smo z prostorom 

Porabimo več vode 

 

OŠ ŠENTVID 

 

OŠ SEŽANA 

 
 
 
 
ATRIJSKI VRT: 
atrijski vrt z 3 visokimi  gredami 
dodali še eno visoko gredo 
 TLA: 
težka in zbita tla-terra rosa 
ph med 6,5-7. 
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 Visoka greda 

plastili z mrežo, ovčjo volno, dračjem, rušo, kartonom 
ter zemljo in humusom. 

 Sadni dela vrta 

kjer smo posadili črni ribez , 

jagodo pa smo posadili v visoko gredico, kjer že gojijo 
jagode. 

 NOVA visoka greda 

VRT Z VISOKIMI GREDAMI: 

 atrijski vrt z 2 visokima  gredama, kjer imajo posajene 
redkvice, okrasne bučke 

 dodali še eno visoko gredo 

 TLA: 

 Srednje težka tla 

 ph pa je bil 6,5. 

  

OŠ VODICE 
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 Visoka greda 

plastili z mrežo, dračjem, rušo, pokošeno travo,ter 
zemljo in humusom. 

Upoštevali dobre sosede kombinacija kumare, redkvica, 
tagetes, nizek fižol. 

 Sadni dela vrta 

kjer smo posadili ribez , 

jagodo pa smo  dodali v visoko gredico,  

 NOVA visoka greda  OŠ NOVA VAS 

VRT Z VISOKIMI GREDAMI: 
atrijski vrt z 5 visokimi  gredami, kjer imajo posajen česen, 
zelišča, krompir. 
dodali še eno visoko gredo 
 TLA: 
Lahka tla 
ph med 6,5. 

Visoka greda 

plastili z mrežo, dračjem, rušo, pokošeno travo,ter 
zemljo in humusom. 

Upoštevali setev sever jug 

Posadili kumare, redkvico in sončnice , 

Jagodo in jagodičevje 

 NOVA visoka greda 
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 VRT Z VISOKIMI GREDAMI 

 

 Obstoječi 2 visoki gredi 

 

 Posajeni z mešanimi vrtninami  

 

 Tla so ilovnata glinasta 

 

OŠ GRAD 

 Postavitev  visoke grede  

 

 Nabiranje materiala v neposredni bližini 

 

 plastili z mrežo, dračjem, rušo, zemljo in humusom 

 

 Ter peletiranim organskim gnojilom 

 

Visoka greda 

 VRT V NASTAJANJU 

 
 priprava  gredice za sajenje, preučevanje različnih možnosti 

zasaditve 

 

 Tla so črna, sipka, rahlo kisla   

OŠ FRANCE PREŠEREN  
MARIBOR 
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 Izbira mesta za sajenje glede na obstoječe stanje in 
načrti za  dopolnitev vrta 

  Izkop sadilne jame  

 Mešanje substrata in izkopane zemlje v sadilni jami 

 Dodajanje organskega peletiranega gnojila 

 Sajenje  sadike ameriške borovnice 

 

 

 

Ameriška borovnica  

 Obstoječe večje število visokih gred različnih višin  

 

 Zeliščna  spiralna greda 

 

 Ribnik 

 

  Prostor za učilnico v naravi 

 

 

OŠ VRANSKO  
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 Postavitev visoke grede 

 plastili z mrežo, dračjem, rušo, slamo, karton ter 
zemljo in humusom, peletirano organsko gnojilo 

 Zasadili z mešanimi vrtninami ter cvetlicami ( ognjič,  
žametnica)  

  Zastirka s pokošeno travo 

 

Visoka greda  

 V spiralni zeliščni gredi smo v  pripravljeni sadilni jami:  

 

 Stene obložili s folijo 

 Nasuli drenažo na dnu 

 Jamo napolnili z gozdno zemljo ter šoto, dodali 
peletirano gnojilo 

 

 

Ameriška borovnica 

OŠ KOČEVJE Vprašanaja 

 
 
 
 
 
Zakaj se sadno drevje in grmičevje ne sadi sedaj? 
Zakaj rastline potrebujejo zastirko? 
Na koliko časa na novo plastimo visoko gredo? 
Zakaj rastlin ne zalivamo v vročini oz soncu, in kdaj jih 
lahko? 
Katera škropiva lahko uporabimo proti plesni? 
Kaj lahko dodajamo paradižniku, da ne postane črn? 
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     Dobra praksa   

Izberemo primerne posode, prst, skrbimo za vlago in 
oskrbo mini vrta 

Vrtnine, ki so enostavne za vzgojo v loncih in koritih: 

 Listne vrtnine berivka, solate, ohrovt listni, endivija 

 Dišavnice, rukola, bazilika, timijan, drobnjak, stoletna 
čebula 

 Paradižnik in paprika vzgoja s sadikami 

 Baby leaf mešanica solata, rdeča pesa, blitva 

 Špinača in blitva 

 Nizek fižol 

 Različni nasadi cvetlic v kombinaciji z dišavnicami ali 
celo vrtninami (solata in sladki krompir ) 

 

Dišavnice, 
pripravi si 

domači čaj 

Uporabno 
Mini 

visoka 
greda 

Višji 
okrasni 

lonci 

   HVALA ZA POZORNOST  

Ana Ogorelec, Majda Veis, Barbara Lončar 


