
ŠOLSKI EKOVRT NA OŠ DOMŽALE 

Na OŠ Domžale že od 2009 postopno dopolnjujemo šolski ekovrt. Iz skromne spiralne grede za zelišča 

in parih gredic, zasnovanih že leta 2009, smo v letošnjem šolskem letu vrt dodobra povečali. Seveda 

imamo ob vrtu tudi kompostnik, da lahko z lastnim kompostom bogatimo vrtno zemljo z organskimi 

ostanki. Uredili smo tudi zbiralnik za deževnico in s tem rešili največjo težavo vzdrževanja šolskega 

vrta - oskrbo z vodo. 

V jeseni 2013 smo na šolskem vrtu obrali še zadnje pridelke in semena sončnic in ognjiča, ki smo jih 

skrbno pospravili.  Septembra smo sodelovali tudi na tradicionalnem BIODNEVU v Češminovem 

parku, kjer smo obiskovalcem predstavljali dejavnosti na šolskem ekovrtu ter jih razveseljevali s 

pridelki iz šolskega vrta. 

V zimskem času je naš vrt počival, člani krožka šolski ekovrt pa so se učili o semenih in pogojih kalitve, 

o biodinamičnem vrtnarjenju, izdelovali smo načrte za pomladansko zasaditev vrta. V lončke smo 

posadili nekaj semen in jih opazovali pri kalitvi ter pripravili sadike za vrt. 

Šola je sodelovala tudi kot pozitivna točka  ŠTAFETE SEMEN. Povabili smo starše, dedke in babice in 

druge ljubiteljske vrtnarje, da so nam prinesli nekaj avtohtonih slovenskih semen, ki smo jih kasneje 

poslali v hrambo v semensko banko. 

Spomladi 2014 smo vrtu dodali nekaj rodovitne zemlje (zaradi povečanja vrta tudi preko travne ruše, 

ki smo jo predhodno obrnili) ter komposta, ki je dozorel na našem kompostniku. Zasejali smo različne 

vrtnine (krompir, solate, redkvice, čebulo, česen, korenček, peteršilj, kapusnice, jagode smo presadili 

ter jih tudi na novo zasadili). Maja in junija že obiramo prve plodove redkvic, vsak teden intenzivno 

ročno odstranjujemo  plevel in na žalost tudi polže, ki imajo na našem vrtu in kompostniku pravi raj. 

Zato smo posadili okoli vrta tudi precej kapucink in žametnic ter upoštevali načela dobrih in slabih 

sosedov, ampak si polži najdejo svojo pot, da se nahranijo s solato in zeljem. 

Ampak kljub vsemu bomo pridelali precej različnih vrtnin in zelišč, ki smo jih lahko zopet zamenjevali 

za ekosrečke na pomladnem BIODNEVU.  

Šolski ekovrt predvsem prostor za učenje v naravi ter urjenje delovnih navad in spretnosti mestnih 

otrok, zato upamo, da bomo v prihodnje le zbrali sredstva za ureditev učilnice  na prostem ob 

šolskem ekovrtu. 
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