
 

 

Nastanek strešnega vrta na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani so omogočili: 
Družba Knauf Insulation iz Škofje Loke z izdelki Urbanscape, Semenarna d.d. Ljubljana s svojimi 

sadikami in semeni ter ostalimi izdelki za vrt, društvo Pazi!park, Ljubljana (zasnova vrta, izvedba, 

delavnice, svetovanje), družba Unicommerce iz Logatca z ročnim vrtnim orodjem Fiskars, 

mizarski mojster Uroš Centa (izdelava visokih in nizkih gred), jablano in rušje pa sta prispevali 

drevesnici Barbo in Čuden. 

Društvo Pazi!park  www.pazipark.si 

Krajinski arhitekti so izdelali 

idejno zasnovo in ureditveni 

načrt za ureditev terase, ki 

vključuje detajle izdelave in 

oblikovanja posameznih elementov ter nabor rastlin z 

zasaditvenim načrtom. Zasnova funkcionalnega šolskega 

vrta je po več ustvarjalnih in delovnih sestankih s 

predstavniki sodelujočih podjetij nastajala od januarja 

do marca 2015. V projektu so sodelovali krajinski 

arhitekti Jana Kozamernik, Luka Vidic, Sara Čok in 

Mojca Balant. Luka Vidic in Sara Čok sta poleg strokovnih nasvetov pomagala gimnazijcem tudi pri izvedbi 

in pripravi gred ter pri zasaditvah rastlin, še pred tem pa skozi delavnice usmerjala in opozarjala dijake na 

možnosti, ki jih ponuja ustvarjanje urbanega vrta na temeljih permakulture. 

 

SEMENARNA Ljubljana, d.d. , Dolenjska cesta 242 | 1000 Ljubljana | 

Slovenija, www.semenarna.si 

Semenarna Ljubljana je za projekt prispevala 

sadike, semena in zemljo za vrt in korita, za 

pripravo gred pa zagotovila še palete, iz katerih so dijaki po načrtih 

izdelali visoke grede. Poleg tega je družba gimnazijcem podarila še vse 

zasaditvene posode in PVC zbiralnik za padavinsko vodo. Predstavniki 

Semenarne na čelu z Barbaro Lončar Vrhovec, strokovnjakinjo za 

vrtnine, ter Valentino Škrabl in Iztokom Verdnikom, so sodelovali in izvajali zasaditve ter dijakom na 

delavnicah nudili številne nasvete ter strokovno pomoč.  

http://www.pazipark.si/
http://www.semenarna.si/


 

 

Trata 32, 4220 Škofja Loka, www.urbanscape.si;  www.hidro-vlakna.si 

Škofjeloška družba Knauf Insulation je kot partner v 

programu Ekošola svoje izdelke zelenega programa 

Urbanscape lani septembra premierno predstavila tudi 

na letni konferenci Ekošole na Brdu pri Kranju. 

Profesorica biologije Darja Silan je v vlogi koordinatorice za srednje šole v 

prednostih izdelkov iz družine Urbanscape takoj prepoznala rešitev, ki bi jim 

pomagala uresničiti dolgoletne sanje pri vzpostavitvi in kasneje vzdrževanju 

sončnega strešnega vrta na mali terasi gimnazije v središču mesta. Da bodo 

rastline imele dovolj vlage, bodo na tej terasi tako poskrbele izjemno vpojne 

zelene kocke in zelene podlage Urbanscape. Izdelane iz lokalnih vulkanskih 

kamnin bodo v obliki mineralnih vlaken balkonskim vrtninam in okrasnim 

rastlinam zagotovile dovolj vlage, saj zadržujejo vodo v zemlji tudi v sušnih obdobjih. Za okrasni del vrta je 

družba gimnaziji podarila tudi barvite sedume, ki bodo terasi dajali svojevrsten pečat v vseh letnih časih. 

Barbara Šubic je kot predstavnica podjetja skupaj s krajinskimi arhitekti društva Pazi!park, ki jih je družba 

pritegnila k sodelovanju, dijake v delavnicah seznanjala z lastnostmi teh naravnih izdelkov in poskrbela, da 

so bila razmerja zelenih kock v zemlji v vseh gredah ali vrečah ravno pravšnja. Z nasveti je pri projektu 

sodelovala tudi dr. Darja Majkovič,  vodja raziskav in razvoja Green solutions  v Knauf Insulation. 

 

 
UNICOMMERCE d.o.o., Obrtniška ulica 21, 1370 Logatec, www.unicommerce.si 

 

Fiskars ročna vrtna 

orodja, ki jih je gimnaziji podarilo podjetje 

Unicommerce, bodo dijakom pri 

vrtnarjenju zagotovo olajšala delo. Vrtno 

orodje ergonomske oblike je izdelano iz lahkih in trpežnih materialov in 

je idealno za uporabo na vrtovih, vrtičkih, zelenicah in balkonih. Paleto 

orodij, ki je nadvse primerna tudi za začetnike, sestavljajo obrezovalne škarje, klešče , lopate, grablje, 

kultivatorji, vilice za plevel in motike.  

         

 

 

 

http://www.urbanscape.si/
http://www.hidro-vlakna.si/
https://www.youtube.com/watch?v=R6579mHQEA4&feature=youtu.be
http://www.unicommerce.si/


 

KONTAKTI : 

  

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Šubičeva 1, 1000 Ljubljana  

 Mag. Darja Silan, prof. biologije, koordinatorica za srednje šole v programu Ekošola,              

M: 041 550 971, E: darja.silan@gmail.com:  

 

Društvo Pazi!park, www.pazipark.si 

 Luka Vidic, krajinski arhitekt, M:031 337 441, E: pazipark@gmail.com 

 

  

 Barbara Šubic, vodja prodaje zelenega programa Urbanscape, T: 

04/5114 175, M: 040 413 334, E: barbara.subic@knaufinsulation.com 

 

SEMENARNA Ljubljana, d.d.  

 Barbara Lončar Vrhovec, vodja programa vrtnin, Valentina Škrabl, vodja projektov za 

blagovne znamke, T: +386 1 475 93 20, M: +386 41 728 847, E: valentina.skrabl@semenarna.si  

 

Unicommerce d.o.o.   

 Melita Kette Čadež, asistentka direktorice, T: +386 1 759 11 00, M: +386 51 669 341,  

E: melita@unicommerce.si  

 

Koordinacija projekta :  

 Miša Hrovat, agencija Maga, M: 041 619 616, T:01/ 36 18 095, E: misa@maga.si 
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