
URŠKA JURMAN, KUD OBRAT:
»VRTOVI NAJ GRADIJO SKUPNOST!«
Center Ljubljane. Z ene strani odzvanjajo napovedi odhodov vlakov z železniške postaje, z druge brne-
nje aparata za kavo v bližnji gostilni, s tretje promet ljubljanske jutranje prometne konice. Na sredi te
urbane džungle pa miren, ograjen, hektar velik prostor, kije bil še lani mrtva površina, danes pa vrvi
od življenja. Tu živijo žabe, kuščarji, čebele, polži so tu našli svoj solatni raj, občasno sem zaide tudi
kakšen maček, vsak dan pa ta kraj oživi predvsem popoldne, ko se ob svojih vrtičkih srečajo okoliški
prebivalci, ki sem pridejo po peteršilj, na klepet ali kar tako. KUD Obrat je namreč v sodelovanju z zavo-
dom Bunker na mirujočem gradbišču oblikoval prav posebno skupnost prebivalcev Tabora, skupnost
urbanih vrtičkarjev, katerih glavni cilj pa ni le pridelovanje korenčka in redkvic na sicer majhnih gredah,
ampak predvsem druženje z ljudmi, kijih drugače ne bi spoznali.
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Zgodovina zamisli o urbanih, skupnostnih vr-
tičkih je že precej dolga, predvsem v ZDA že od
začetka močnejše urbanizacije. Kako seje torej ta
ideja porodila tudi v Sloveniji?
Idejo o skupnostnih vrtovih so res začeli inten-
zivneje razvijati in promovirati v ZDA, te pobu-
de pa so bile vsaj v začetku povezane predvsem z
ekonomskimi krizami in potrebo po samooskrbi
s hrano. To, da smo projekt začeli zdaj, sicer so-
vpada z ekonomsko krizo v zadnjih letih, a sa-
mooskrbnost meščanov ni bil naš glavni namen.
Gredice na Onkraj gradbišča so res majhne in
ena družina s takšno površino ne more zado-
voljevati svojih potreb po vrtninah. V društvu
Obrat, ki združuje umetnike in arhitekte, se nam
je zdelo pomembno ta prostor vzpostaviti na več
nivojih. Zanimajo nas prostori, ki so v neki vme-
sni fazi, kot je npr. mirujoče gradbišče, in zanima
nas, kako lahko te prostore oživimo na druga-
čen način. Poleg ideje mestnih vrtov in pomena
pridelave lastne hrane nam je enako pomemb-
na tudi ideja vključenosti prebivalcev v procese
prostorskega načrtovanja in urejanja. To lokacijo
ob Resljevi ulici smo si ogledovali že kar nekaj
časa, ko pa smo izvedeli, da je zavod Bunker lani
začel pripravljati projekt Vrt mimo grede, smo
prepoznali možnost za sodelovanje, saj je Bun-

kerjev projekt predvideval spodbujanje zelenega
mesta, mestnega vrtnarjenja in skupnostnih me-
stnih prostorov. Gradbišče ob Resljevi ulici, ki
je zaprto že več kot sedem let, se nam je zdelo
idealen prostor za uresničevanje vseh teh ciljev.
Prostor smo želeli odpreti vsaj za začasno rabo
in ga spremeniti v skupnostni zeleni prostor. Že
od začetka se nam je zdelo bistveno, da v proces
načrtovanja in nato izvedbe vključimo ljudi, ki
živijo v bližnji okolici. Na prvem sestanku z oko-
liškimi prebivalci avgusta lani smo dobili večino-
ma pozitivne odzive. Pokazalo se je, da je ljudi
motilo, da je prostor zanemarjen, hkrati pa smo
ugotovili, da čutijo potrebo po zelenem prosto-
ru in prostoru, kjer bi se lahko zbirali in družili.
Med predlogi za oživitev tega prostora so pou-

darili idejo divjega parka, mnogi so izrazili tudi
željo po vrtovih in celo umetniških razstavah, kar
seje skladalo z našimi idejami.

Kako ste se lotili uresničevanjaprojekta? Mestna
občina Ljubljana je znanapo tem, da vrtičke naj-
raje seli na obrobje.
Najprej smo v zemljiški knjigi morali ugotoviti,
kdo je lastnik. Za del zemljišča, katerega lastnik

Na skupnostnih vrtovih ljudje ne skrbijo le
za svoj vrtiček, ampak vsi skrbijo za vse, vsi
prevzemajo del odgovornosti za obstoj in
delovanje celega prostora.



je MOL, smo nato mestno občino zaprosili za
dovoljenje za začasno uporabo, pri čemer nam
je v veliki meri pomagal podžupan in profesor
na Fakulteti za arhitekturo, prof. Koželj. Ko
smo dovoljenje dobili - sprva le za čas traja-
nja projekta Vrt mimo grede -, pa se je začelo
delo, predvsem fizičnega dela je bilo ogromno.
Najprej smo lokacijo predvsem organizatorji in
prostovoljci počistili, okoliški stanovalci pa so
se intenzivneje priključili šele letos spomladi.
Pri tovrstnih projektih namreč traja nekaj časa,
da ljudje projektu začnejo zaupati in se z njim
poistovetijo. Je pa njihovo sodelovanje bistve-
nega pomena, saj s tem razvijejo pripadnost
prostoru in moč, ki jim jo daje sodelovanje pri
odločanju, hkrati pa do tega prostora izkazu-
jejo drugačno odgovornost, kot če ne bi imeli
možnosti sodelovanja. Vključenost ljudi je go-
tovo ključ do uspešnega projekta, čeprav seveda
pride tudi do trenj, konfliktov, ampak iz tega se
rojevajo tudi dobre rešitve.

Kako ste nadaljevali?
Po namestitvi vrat za dostop in čiščenju smo
navozili zemljo, del materiala, ki smo ga našli
(kamni, les), smo začeli uporabljati za posta-
vljanje gredic. V projekt smo maja letos vklju-
čili tudi študente arhitekture, ki so v okviru

delavnice o skupnostnem oblikovanju postavili
konstrukcijo za zavetje pred soncem in dežjem
ter pergolo in reciklirali stole, mize in klopi iz
kosovnega odpada. S sredstvi, ki smo jih dobili
od zavoda Bunker, smo kupili skupno orodje in
zbiralnike za deževnico. Sčasoma smo izdelali
tudi »bajer«, kjer se nabira voda s strehe bližnje
stavbe in je zdaj že dom ene žabe.

V skupnosti, ki zdaj šteje že okoli 30 uporabni-
kov, so pravila verjetno zelo pomembna. Kdo jih
je postavil in katera so?
Zelo smo si raznoliki in osnovna pravila soup-
orabe prostora morajo biti. »Obratovci« smo
postavili tri osnovna pravila, o katerih nismo
želeli razpravljati. Prvi pogoj pristopa je, da si
uporabnik sam postavi gredico; mi pri tem se-
veda pomagamo, a največ dela so ljudje opravili
sami. Drugo pravilo je vrtnarjenje brez herbici-
dov in pesticidov, saj spodbujamo ekološko vrt-

narjenje, in tretje, da lastniki vrtov prevzamejo

del odgovornosti tudi za skupni prostor (košnja,
pobiranje smeti, dežuranje v času odprtih vrat

itd.). O vseh drugih pravilih smo se dogovorili
skupaj, mnoga pravila pa postavljamo sproti, ko
se pojavi potreba. Potem ko lastniki vrtov pod-
pišejo pristopno izjavo, s katero se tudi zavežejo
skupnim pravilom, dobijo ključ od vhodnih vrat
in lope.

V projektu torej razvijate tudi družbeno odgo-
vornost in pripadnost skupnosti. Ce so prvi ur-
bani vrtovi nastali zaradi ekonomske krize, se
zdi, da sodobni skupnostni vrtovi nastajajo bolj
zaradi druge značilnosti sodobnih mest - odtu-
jenosti.
Res je, to je eden od namenov projekta. Pojem
skupnosti se nam zdi v sodobni družbi, pred-
vsem mestni, izjemno pomemben. V projektu
se vsi učimo o tem, kaj pomeni sobivanje in so-
upravljanje prostora. Čeprav tudi danes velik
del vrtov nastaja zaradi ekonomskih razlogov
(npr. na Kubi in tudi pri nas), se naš projekt
na ekonomski vidik ne more osredotočati, saj
so naši vrtovi za to premajhni. Pomembno pa
se nam zdi ozaveščati o pomembnosti lokalne
pridelave in o ekološki pridelavi hrane.

Skupne dejavnosti na takih vrtovih torej deluje-
jo kot neko vezivo skupnosti?
Seveda. Imamo dve skupni gredi - cvetlično in
zeliščno. Tudi družimo se, imamo piknike, ko
se nas na vrtu zbere več, nam gospa Ružica po-
gosto skuha kavo, nekateri uporabniki drugim
tudi kdaj zalijejo vrt, uporabniki si izmenjamo
pridelke itd. Organiziramo predavanja in delav-
nice o ekološkem vrtnarjenju, v prihodnje pa bi
radi organizirali še kakšne druge, tudi kultur-
ne dejavnosti. Pri tem čakamo tudi na pobudo
uporabnikov, saj jih ne želimo posiljevati z obi-
lico programa. Zdi se nam pomembno, da pro-
jekta ne dojemajo kot obvezo, ampak predvsem
kot nekaj prijetnega, kot nekaj, kar se razvija
organsko

Podobne projekte poznajo tudi v drugih evrop-
skih mestih. Ali je to modna muha?
Ne vem, ali temu lahko rečemo modna muha, a
četudi je, jo pozdravljam, saj se mi zdi, da je to

pozitiven trend. In če trend v mestno življenje
prinaša kakovost bivanja, potem je to lahko le
dobro.

So ljudi, ki so se pridružili projektu, v začetku
vodilipredvsem vrtičkarski interesi?
Večinoma da, sploh tiste, ki so se vključili spo-
mladi, ko smo okoliške prebivalce nagovorili z

Pogosto se družimo, imamo piknike, ko
se nas na vrtu zbere več, nam gospa

iz sosednje hiše skuha kavo, nekateri
uporabniki drugim tudi zalijejo vrt.



vabilom Naredi si svoj vrt. Od lani do letošnje
pomladi je bilo vključenih malo ljudi in smo že
dvomili, da nam bo uspelo spodbuditi ljudi, ki
tu živijo, da prevzamejo del odgovornosti nad
tem prostorom in se preskusiti z vrtnarjenjem.
Od pomladi do danes pa je uporabnikov, ki že-
lijo imeti stik z zemljo in si želijo zelenega žepa
sredi betona, vedno več.

V kratkem načrtujete postavitev čebeljega panja,
polže odganjate z mehanskimipregradami. Ka-
terih ekoloških načel se še držite?
Uporabljamo semena, ki nam jih je podarila Se-
menarna Ljubljana, seveda pa tudi uporabniki
sami prinesejo svoja semena. Poudariti moram,
da smo večinoma začetniki, kar se tiče vrtnarje-
nja, kaj šele ekološkega vrtnarjenja, zato se vsega
učimo sproti. Gotovo pa je naša neizkušenost
odlična priložnost, da povabimo v goste tudi
izkušene strokovnjake. Tako nam je o ekolo-
škem vrtnarjenju predaval g. Boris Fras z Zveze
združenj ekoloških kmetov Slovenije, ki nas je
motiviral in navdušil, hkrati pa bo tudi spremljal
naše delovanje. Priključil pa se nam je tudi di-
plomirani agronom Uroš Križaj, ki se ukvarja
z ekološko hortikulturo in permakulturo. Na
Onkraj gradbišča je postavil vzorčno živo gre-
dico, na kateri bo vzgajal zelenjavo po načelih
permakulture in eko vrtnarjenja; svojo gredico je
na primer prekril s slamo, ki močneje zadržuje
vlago v zemlji. Kadarkoli pa je seveda za nasvete

na voljo tudi uporabnikom. Poleg tega zalivamo
z deževnico in izdelujemo tudi svoj kompost, ki
pa je trenutno še v precej žalostnem stanju, ker
je do sedaj služil bolj kot odlagališče plevela, a
mu bomo seveda posvetili večjo pozornost.

Vedno je veljalo, da mora zelenjava priti z de-
žele, vi pa spodbujate eko vrtnarjenje sredi me-
sta. Ali je zelenjava, vzgojena v mestu in celo na
nekdanjem gradbišču oziroma smetišču, lahko
zdrava?
Čeprav ima Ljubljana dolgo zgodovino vrtič-
karstva, je bila vsaj do nedavnega pri spodbu-
janju ekološkega pridelovanja manj uspešna.
Nam pa se zdi izjemno pomembno spodbujanje
naravi in človeku prijaznega vrtnarjenja.

Ker smo zemljo za vrtičke navozili, ta ni opo-
rečna, pridelke pa bomo sedaj, ko jih je že nekaj
pokukalo ven, analizirali. Pridelki, ki rastejo v ze-
mlji, verjetno ne bodo problematični, morda bodo
vprašljivi le tisti, ki rastejo nad zemljo (recimo so-
lata ipd.). Po analizi bo jasno, koliko (ne)oporečna
je hrana, pridelana na Onkraj grabišča. Je pa za-
vod Bunker lani analiziral zelenjavo z neke druge
lokacije na Taboru, ki je pokazala neoporečnost.

Kmetijske površine so vedno bolj obsojene na mo-
nokulture. Kakšen odnos imate do tega?
Vsekakor naše uporabnike spodbujamo, da
na svoje vrtove posejejo in posadijo raznolike
rastline, tudi rože, čeprav je sedaj na vrtovih
gotovo največ solate. Na predavanjih dobijo
nasvete, kaj je dobro posejati, npr. stročnice, ki
izboljšajo zemljo, seveda pa je izbira posevkov
njihova odločitev.

Vaš projekt je neke vrste pionirski projekt v
Ljubljani. Koliko pa je v mestih še neizkorišče-
nih,mrtvih površin (tudi streh, vmesnihprosto-
rov ipd.)?
Nedvomno veliko, čeprav kartiranja teh površin
še nismo naredili. Super bi bilo, če bi se pro-
jekt kot seme prenesel tudi na druge lokacije
v Ljubljani. Sami se trenutno dogovarjamo za
uporabo lokacije in izvedbo projekta učnih vr-
tov v Trnovem.

V čem so urbani vrtovi drugačni od vrtičkarstva?
Predvsem v ideji skupnosti in skupnostnega
prostora, kar je v našem primeru enako po-
membno kot samo vrtnarjenje. Na skupnostnih

vrtovih ljudje ne skrbijo le za svoj vrtiček, am-
pak prevzemajo del odgovornosti za obstoj in
delovanje celotnega prostora. Hkrati urbane
vrtove doživljamo kot pomemben del urba-
ne raznolikosti. In če je eden od ciljev mestne
prostorske politike reurbanizacija in je ena
pomembnih lastnosti urbanega prostora prav
raznolikost, potem je prav, da se v teh načrtih
najde prostor tudi za bioraznolikost in ustvar-
jalnost mestnih vrtov in ne zgolj za zgoščevanje
pozidav. Zato smo proti temu, da bi se mestne

vrtove odrivalo na obrobje, kot je v prostorskih
načrtih zaslediti sedaj.

Vaši vrtovi veljajo le za začasno ureditev. Me-
sto je navsezadnje živ organizem, ki se (mora)
spreminjati ...Brez nostalgije ob koncu projekta,
torej?
Projekt je med uporabniki že zdaj vzbudil veli-
ko pozitivnih čustev, dlje ko bo trajal, večjih bo,
zato verjetno ne bo lahko, ko se bo na lokaciji
začela predvidena gradnja stanovanjske stavbe.
Upamo pa, da se bo v času trajanja projekta
zgradila trdna skupnost, ki bo morda našla ka-
kšne nove rešitve. To pa je tudi namen projekta- vrtovi za grajenje (trdnejše) skupnosti. ■

Pojem skupnosti se nam zdi v sodobni družbi,
predvsem mestni, izjemno pomemben.




