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HraNa  
Z 0 KM iN 
VEliKO 
OKUsa
o sedmih urbanih vrtovih 
in potovanju k prehranski 
samooskrbi, pa tudi  
o odgovornosti  
do skupnosti, 
prostora in planeta

Z izbiro življenjskega sloga vsak dan aktiv-
no vplivamo na stanje družbe in kondicijo 
planeta. 
Z vsakim nakupom damo svoj glas za ta-
kšno ali drugačno opcijo: lahko podpiramo 
multinacionalke ali pa lokalnega ekološke-
ga kmeta. Lahko podaljšujemo transportne 
poti ali pa jih krajšamo ali celo ukinemo 
– recimo z gojenjem zelenjave v svoji ne-
posredni bližini. Meso lahko jemo vsak dan, 
enkrat na teden ali nikoli. Če bi namreč 
površine za živinorejo namenili pridelavi 
hrane, bi lahko prehranili še enkrat več lju-
di, kot nas je trenutno na planetu. Izbiramo 
lahko način potovanja. Lahko kupujemo iz-
delke proizvajalcev, ki daleč od nas s svojim 
delovanjem uničujejo okolje ali skupnosti, 
ali pa podpiramo ozaveščene lokalne pobu-
de. Skrb za svoje zdravje lahko prepustimo 
farmacevtski industriji, ali pa s prehrano, 
zelišči in AFK (Away From Keyboard – stran 
od tipkovnice) skrbimo za preventivo. 
Odločitev o samooskrbi z zelenjavo je lahko 
ena od win-win odločitev: uživamo eko-
loško pridelano hrano, veliko se gibljemo, 
imamo bogato socialno življenje, se neneh-
no izobražujemo in manj obremenjujemo 
planet. 

Pri nas doma se je vse začelo s kruhom. 
Neko jutro sem v lokalni trgovini zaprosila 
za seznam sestavin za svoj najljubši črni 
kruh. Prodajalka mi je čez pult podala ve-
liko, debelo, v usnje vezano knjigo in moj 
kruh je nastopal na dveh (!) straneh. Črni 
kruh, ki sem ga jedla vsak dan v prepriča-
nju, da je zdrav, je imel 40 aditivov! 

Naslednje jutro sem začela iz ekološke 
pirine moke peči kruh. Trajalo je pol leta, 
da so ga brez prisile želeli jesti tudi drugi 
družinski člani. 
Spet drugič sem za šalo preverila seznam 
sestavin na lončku s skuto. Naštela sem 5 
aditivov! In tako je šlo po vrsti: mleku je bil 
dodan kalcij, jajca so nesle kokoši, hranjene 
s hormoni in antibiotiki. Rumeno maslo je 
bilo rumeno zaradi barvila v hrani za krave, 
in ne, tako kot nekoč, zaradi cvetlic na trav-
nikih. Ustnice so nas pekle od pesticidov na 
sadežih, zelenjava je bila simetrična, a brez 
okusa. 
Ni se mi več ljubilo ukvarjati s prevarami in 
pastmi prehrambne industrije, iz čiste le-
nobe sem torej začela vrtnariti. Pa tudi vsa 
zdravila in čistila sem odnesla na mesto za 
nevarne odpadke. 
Poleg kemikalij sem želela naši hrani odvze-
ti tudi kilometre. Vrtovi, na katerih pridelu-
jem hrano, so le nekaj kolesarskih minut 
stran od doma. In značilnost vseh teh vrtov 
je, da so začasni. In zelo različni. Med delom 
na vrtu so misli o relevantnih temah za 
našo prihodnost jasnejše: ali bomo zašči-
tili naše okolje? Nam bo uspelo preprečiti 
fracking pri nas in na Madžarskem, bomo 
ustavili vrtanje nafte na Jadranu? Ali smo 
sposobni zavarovati naše gozdove? Bomo 
razprodali naše vodne vire, kot smo zdaj 
prodali Radensko? Bomo zaščitili divje ži-
vali pred lovci? Bomo zaščitili čebele pred 
čebelarji?

Delo na zemlji ti da krila.
In drži, za otroke gre.

Doma se sezona začne s podarjenimi ali kuplje-
nimi ekološkimi semeni, sadike selim s svetlega 
hodnika na balkon in na vrtove. Če je letina uspe-
šna, lahko naslednjo sezono že posejem svoja se-
mena. Idealen domači pridelek so šitake, ki sploh 
ne zapustijo hiše.

Odkar so ulice okrog hiše zaprte 
za promet, poskušam z rastlina-
mi pusto križišče preoblikovati v 
prijeten trgec. V lokalni trgovini 
sem se dogovorila za začasno 
rabo pritličnega okna in zasadi-
la Vertikalni čaj. Z vrtom lahko 
obiskovalcem Bikofeja in ostalim 
mimoidočim posredujem znanje 
o preventivi in samozdravljenju z 
zelišči. Vsak od nas lahko aktivno 
vpliva na svoje zdravje – recimo, 
dekleta zdaj vedo, kako s čajem 
(in ne tabletami) preprečiti bole-
čo menstruacijo.
Vrt je nastopal na lanskem fe-
stivalu Chelsea Fringe, kjer sem 
obiskovalcem ponujala čaj jiao-
gulan, ki povzroča nesmrtnost ;)
Turisti so še posebej zaljubljeni 
v vertikalni vrtiček, vsi se ga 
dotikajo, fotografirajo, berejo 
recepte in uživajo v intenzivnih 
vonjavah zelišč.
Ekipa Prostorož pa je na mojo 
prošnjo parkirala svoj vrt na 
drugi strani ceste; namesto 
okrasnih rastlin tam rastejo do-
brote (maline, borovnice, grozd-
je, lešniki ...), ki jih okoliški otroci 
težko pričakujejo in vzklikajoče 
nabirajo.

Zamislite si okoljsko konferenco na idiličnem ja-
dranskem otoku: aktivistka strastno opisuje svoja 
prizadevanja za reševanje vodnih virov iz primeža 
korporacij. Vsi smo navdušeni. Vendar, prosim, 
naj nekdo stisne pavzo. Predavateljica med na-
stopom pije ledeni čaj ene najbolj agresivnih 
korporacij v izrabi vodnih virov na svetu. Vpra-
šanje A: Ali ta korporacija aktivistko sponzorira? 
B: Ali korporacija financira to konferenco? C: Ali 
je aktivistka nekonsistentna v svojih življenjskih 
odločitvah?
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Skupnostni vrt na že leta zapuščenem gradbišču začenja že peto sezo-
no. Prej zaprto in degradirano območje je ves ta čas namenjeno vrtnar-
jenju, druženju, izobraževanju, kulturi in eksperimentu. Skupnost, ki jo 
gradimo udeleženci, je živ organizem, ki se ves čas spreminja in nas vse 
bogati. Pridobivamo raznolika znanja – o ekološkem vrtnarjenju, goje-
nju deževnikov, postajamo spretni z orodji in podobno. A najpomemb-
nejše je to, da se učimo sobivanja v veliki skupini popolnoma različnih 
ljudi. Pobudnik projekta, KUD Obrat, občasno organizira predavanja 
in posvete o mestnih vrtovih ter s svojim delovanjem v okviru Mreže 
za prostor sodeluje pri iskanju optimalnih rešitev za razvoj urbanega 
vrtnarjenja v Ljubljani. 

Da bi bolje razumela, kako lahko pomagamo čebelam preživeti (da po-
magajo preživeti nam), sem se lani izšolala za čebelarko. Letos skupaj s 
čebelarjem na Onkraj ponovno prihajajo tudi čebele in s tem priložnost 
za novo učenje.

Sonaravne srede na Metelkovi so združile različne pobude in posa-
meznike, ki smo želeli ustvariti nov skupnostni vrt. Ena od udeleženk 
se je z lastnikom zemljišča blizu Ljubljanice dogovorila za začasno 
rabo travnika in zaraščenega vrta. 
Osnovno vodilo, da so vse gredice skrb in veselje vseh udeležencev in 
da posamezniki nimamo svojih gredic, se je izkazalo za izjemno uspe-
šno. Začetni dvomi, da ne bomo znali porazdeliti delovnih obvez ali 
pa pridelka, so bili odveč. Izkazalo se je, da kot posamezniki prav na 
ta način lahko uživamo precej bolj raznolik (in obilen) pridelek. Tudi 
občasna odsotnost katerega od udeležencev ni problem, saj vsak od 
nas prispeva k skupnosti po svojih najboljših močeh. 

Ti trije klasični vrtovi imajo na teh lokacijah dolgo zgodovino. Nekateri 
posamezniki na teh vrtovih vrtnarijo že 60 let in na nas novince prenašajo 
izjemno dragoceno znanje, toda prenos znanja je v resnici dvosmeren. 

Skupnostnemu vrtu Za progo pod okriljem Botaničnega vrta sem 
se pridružila lani jeseni, zasadila maline in zdaj poskušam nagnjen 
teren, poln kamenja, spremeniti v prožen vrt. 

onkraj 
gradbišča

skupnostni vrt 
čolnarska

trnovski vrtovi, rimska 
ulica, poljanski nasip

+1: Za progo 
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