EKOLOŠKO POSESTVO
Na Šolskem centru Šentjur poleg integrirane pridelave hrane pridelujemo tudi po smernicah
ekološke pridelave hrane. Ekološko posestvo je veliko 1,20 h in predstavlja nekje do 2,4%
celotnega posestva Šolskega centra Šentjur.
Ekološko posestvo je tudi pod kontrolo delovanja kontrolorjev za eko pridelavo (KON-CERT),
ki nam vsako leto podelijo certifikat z zaščitno znamko BIO Slovenija.

Na sprehodu po našem ekološkem posestvu si lahko ogledate: ekološko učno pot, ki obsega
šolski ribnik z vrbo, čebelnjak in travniški sadovnjak, permakulturne grede, hotel za žuželke
ter gozd kot ekosistem.
Na ekološkem posestvu se še posebej ponašamo s posebno, avtohtono, staro slovensko sorto
jablane – Bogatinko, vrbo ljubezni, imamo pa tudi eko njive in zeliščni vrt.
Ekološko posestvo bogatijo različne travniške trave, gozdne rastline in živali ter vodne živali
v ribniku.
EKOLOŠKA UČNA POT
Pomemben del ekološkega posestva predstavlja ekološka učna pot, ki je nastala v sodelovanju
z Občino Šentjur v okviru projekta Vzpostavitev šolske ekološke učne poti.

Predstavitev ekološke učne poti v sliki in besedi

DVA BISERA EKOLOŠKE UČNE POTI
ZGODBA ŠOLSKE VRBE
Za Šolskim centrom Šentjur se ob ribniku nahaja vrba večjega obsega. Najdemo jo, če se od šole
namenimo severno proti ribniku. Ko pridemo do ribnika se omenjena vrba lepo pokaže v svoji veličini.
Če želimo dostopiti do nje, moramo ob levi strani ribnika hoditi do lesene brvi, ki nas vodi do
manjšega otoka na katerem se nahaja vrba. Raste na otoku ljubezni, tako so tudi pripovedovale
generacije dijakov iz dijaškega doma in Šentjurčani. Skriva veliko romantičnih mladostnih zgodb.

Na Zavodu za ohranjanje narave Celje so njihovi strokovnjaki našo šolsko vrbo označili kot
pomembno, saj ima obseg debla čez 3,20. Prav tako je na Zavodu Republike Slovenije za
varstvo narave, Območna enota Celje predlagana za potencialen vpis vrbe med naravne
vrednote, kar bi predstavljalo tudi turističen potencial območja.

IPAVČEVA BOGATINKA
Ipavčeva bogatinka je ena od avtohtonih starih slovenskih sort jabolk, vzgojili smo jo na
Šolskem centru Šentjur. Bogatinke so močno povezane s spominom na naše rojake Ipavce. To
sorto naj bi nekdanji župan Gustav, sicer župan, skladatelj, zdravnik, močno dejaven na
področju sadjarstva in zaslužen za ustanovitev društva iz tega področja, ustanovitelj Kmetijske
šole v Šentjurju (sedaj Šolski center Šentjur), ki jo je vzgojil skupaj z »očetom slovenskega
sadjarstva«, prav tako po rodu Šentjurčanom, Dragotinom Rišplom. Za širjenje te sorte pa sta
skrbela tako Benjamin kot Gustav Ipavec.
Jablana bogatinka je tudi v majni drevesnici pri šolski vrtnariji ter na vrtu Ipavčeve hiše.
Drevesa smo vzgojili v povezavi z Občino Šentjur v povezavi z Ipavčevim letom, ki je bilo v
letu 2008. V sodelovanju z Vrtnarskim centrom Gačnik pa smo vzgojili 77 sadik jablane.

EKO NJIVA
Na eko njivi imamo že del zasajen s sivko, načrtujemo še zasaditi po celotni površini eko njiv`ce
(4 are). Sivka je odlična paša za čebele, katere domujejo v bližnjem ekološkem čebelnjaku. V
preteklosti smo na ekološko njivo sadili in sejali oljne buče, sončnice in facelijo.

ZELIŠČNI VRT IN PERMAKULTURNA GREDA
V zeliščnem vrtu imamo manjše gredice, kjer rastejo različna zelišča in sicer žajbelj, vinska
rutica, ameriški slamnik, ožepek, drobnjak, timijan, meta, hermelika, rožmarin, kamilica in
pelin. Zelišča so prava paša za oči, prav tako pa odlična paša za čebele.

ŽIVALI NA EKO POSESTVU
V letu 2019 smo na ekološkem posestvu ogradili cca 50 arov ograje ter postavili utico za živali,
kjer imajo zavetje, hrano in vodo. V jeseni tega leta smo vanj vselili 5 ovc in 2 kozi. Sedaj
smo bogati še za enega kozlička, v prihodnje pa pričakujemo še mlade jagenjčke.

