
1

»Sadite 
dovolj 
skupaj. 
Rastline  
se rade 

dotikajo.«



2 5 let
Obletnice so običajno  
priložnost, da se ozremo 
nazaj in hkrati mislimo  
horizont naše prihodnosti. 
Kaj smo dosegli in spoznali 
v petih letih Onkraj gradbi-
šča in kakšna je lahko pri-
hodnost tega  začasnega 
skupnostnega vrta v  
mirujoči gradbeni jami?

 

 
Ko smo maja 2010 začeli projekt, je bil 
naš glavni motiv narediti več let ograjen 
in degradiran prostor ljudem dostopen 
in ga skupaj z okoliškimi prebivalci in 
drugimi zainteresiranimi preoblikovati v 
nekakšen skupnostni prostor, tj. prostor, 
ki bi ga načrtovali, preoblikovali in 
upravljali vključeni posamezniki in po-
sameznice. Želeli smo pokazati, kakšen 
naboj in potencial imajo lahko skupno-
stne akcije v prostoru, obenem pa pre-
veriti, kam nas bo pripeljala praksa tak-
tičnega urbanizma, ki se lahko hitreje 
odziva na konkretne prostorske in druž-
bene potrebe kot običajno dolgoročno 
planiranje. 

Danosti konkretne lokacije (ograjeno 
zemljišče) in njene neposredne okolice 
(pomanjkanje zelenih površin) ter dra-
stično zmanjšanje vrtičkarskih površin 
po vsej Ljubljani so prvotno abstraktno 
idejo zelenega skupnostnega prostora 
oblikovale v projekt skupnostnega urba-
nega vrta. Ta je bil v vseh teh letih 
predvsem intenzivna učilnica o sobiva-
nju – med udeleženci, med ljudmi in 
drugimi živimi vrstami, med našim sku-
pnostnim vrtom ter sosesko in mestom. 

Med udeleženci
Dogovor o souporabi in soupravljanju 
prostora je neke vrste temeljna listina 
takšne heterogene skupnosti, kot je On-
kraj gradbišča, ki vključuje več kakor 
100 udeležencev. Skupnost ni nekaj sta-
tičnega, ampak je dejavnost in proces; 
ni skupina, ki strogo sledi svojim nekoč 
zapisanim dogovorom, ampak je skupi-
na, ki se o tem, kako sobivati na sku-
pnem prostoru, vedno znova dogovarja. 
Z dogovarjanjem (ki vključuje tudi kon-
flikte), razvijanjem »protokolov« za 
dogovarjanje, druženje in sodelovanje, 
se skupnost šele vzpostavlja – vedno 
znova.
 

Med ljudmi in  
drugimi živimi  
vrstami
Vprašanje sobivanja med ljudmi in dru-
gimi živimi vrstami se je postavilo takoj, 
ko smo vstopili na mirujoče gradbišče – 
začeli smo s spoznavanjem rastlin, ki so 
se same zarasle na terenu, in iskali rav-
novesje med samoraslo naravo in pro-
stori za vrtičke. Ohranili smo mlada 
drevesa (predvsem vrbe in breze), sča-
soma pa smo se naučili, da je dobro od-
stranjevati mladike invazivnega pajese-
na in kakšno drevo tudi obrezati. Če je 
koza Hana s svojo enodnevno pašo spr-
va še zaraščenega gradbišča žela navdu-
šenje, so čebele povzročile več skepse. 
A je predlog za postavitev čebeljih pa-
njev po prvih strahovih in precej pogo-
varjanja skupnost navsezadnje sprejela z 
navdušenjem. Pravilo Pse na vrvico!, 
zapisano na začetku, smo po dogovarja-
nju kmalu opustili. In medtem ko smo 

enim insektom nastavljali zatočišča, je 
osje gnezdo v eni od visokih gredic 
udarilo kot tempirana bomba sobivanja 
različnih vrtičkarskih praks – tistih bolj 
tradicionalnih in tistih bolj eksperimen-
talnih. Polži lazarji nam s svojimi požr-
tijami jemljejo dih, v letošnjem letu pa 
so nam veselje nad vrtnarjenjem kvarili 
tudi komarji.
 

Med skupnostnim  
vrtom in sosesko
Občutek, da so ljudje iz soseske sprejeli 
Onkraj gradbišča kot del svojega okoli-
ša in vsakdana, so te dni omajali prav 
komarji. V domnevi, da »taborški« ko-
marji prihajajo iz zbiralnikov deževnice 
na Onkraj gradbišča, so v preteklem 
tednu nekateri sosedje začeli zbirati 
podpise za zaprtje ali preureditev 
»gradbene jame«. Takoj peticija, nikakr-
šnega predhodnega poskusa komunika-
cije in interesa za iskanje skupne rešitve. 
V želji po odpiranju in komunikaciji 
skupnostnega vrta z »zunanjim svetom« 
smo v teh petih letih vzpostavili kar 
nekaj »komunikacijskih kanalov« – 
oglasno desko in blog z javno dostopni-
mi kontakti, zagnali četrtkove Odprte 
ure ter javne dogodke in programe na 
vrtu, zamenjali zaščitno gradbeno ogra-
jo s transparentno ...; morda pa se bomo 
v prihodnje morali udeležiti še kakšnega 
sestanka sveta stanovalcev ... 
 

Med skupnostnim 
vrtom in mestom 
Vprašanje soobstoja različnega in raz-
ličnih je eno od ključnih vprašanj so-
dobnega mesta. Skupnostni prostori so 

Onkraj zacasnosti
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‘Vrtičkarstvo pregledno in prepričlji-
vo kaže, kako lahko z lastno močjo 
preskrbimo ‘’svoje potrebe’’, kar je  
za večino ljudi danes zaradi ostre 
ločitve funkcij (stanovanje, delo, 
nakupovanje, izobraževanje in  
uživanje v prostem času) postalo  
že težko dojemljivo. Vrt torej vodi  
k samostojnemu kreativnemu delo-
vanju in ostri pogled za živo in lepo. 
Predstavlja protipol svetu, v katerem 
se vse pridobiva brez truda in ki 
mnoge naravnost odvrača od tega, 
da bi sami ukrepali’.

Zdenka Goriup, Planiranje in urejanje  
območij malih vrtov (vrtičkov) v Ljubljani,  
Urbanistični inštitut Republike Slovenije,  
Ljubljana 1984, str.11

lahko (ne pa nujno) priložnost, da se za 
soobstoj različnega senzibiliziramo in 
nabiramo prakso o tem, kaj pomeni ak-
tivno sooblikovati mestni prostor. V 
zadnjih letih se različne pobude sku-
pnostnega/urbanega vrtnarjenja ter sku-
pnostno naravnanega urejanja in upra-
vljanja mestnega prostora vse bolj 
množijo in tudi medsebojno po-
vezujejo. Te pobude so po eni 
strani odgovor na pomanjkanje 
površin/prostorov in javnih pod-
pornih mehanizmov za različne 
dejavnosti, po drugi strani pa so 
pokazatelj, da vse več ljudi želi 
imeti aktivnejšo vlogo v soobliko-
vanju mesta in da je potreba po 
prostorih, ki niso podrejeni potro-
šnji in kapitalu, vse večja. Po-
membno vprašanje je, in bo vse 
bolj, kako se s tem soočajo me-
stne uprave. V srečevanju pobud 
»od spodaj navzgor« in javnih 
politik je lahko meja med podpo-
ro in instrumentalizacijo zelo 
spolzka. A nekaj je jasno, sodob-
no mesto je lahko le heterogeno 
in vključujoče mesto! 

Pričujoča številka časopisa Onkraj je  
četrta po vrsti. Zaradi obletnice smo se 
odločili za neke vrste prerez v času, 
zato smo vanjo poleg novih prispevkov 
vključili časovnico Onkraj gradbišča in 
prispevke iz prejšnjih številk, ki govori-
jo o utripanju tega skupnostnega vrta, 
tudi onkraj Onkraj gradbišča. 
 
Za konec pa še najpomembnejše – srčna 
zahvala vsem, ki ste (bili) del Onkraj 
gradbišča – brez vas petletnice ne bi 
praznovali! 

Kud Obrat – Polonca, Urška, Stefan in Apolonija

15. september 2015 

Onkraj zacasnosti



4 5 let Onkraj gradbisca
2010
Maj-julij 
Priprave in ugotavljanje lastništva. 
Mestna občina Ljubljana izda so-
glasje za dvotedensko rabo zemlji-
šča v času trajanja festivala Mladi 
levi Zavoda Bunker.

avguSt 
Začetek projekta v okviru progra-
ma Vrt mimo grede festivala Mladi 
levi: sestanek z okoliškimi prebival-
ci, izdelava vhodnih vrat, čistilne 
akcije in piknik, navoz prvih kubi-
kov zemlje in prošnja MOLu za  
podaljšanje možnosti brezplačne 
rabe zemljišča. 

Voden sprehod z Zlatkom Zajcem: 
spoznavanje samoraslih užitnih 
rastlin na lokaciji.

Dan s kozo: umetniška akcija Po-
lonce Lovšin. Na mirujočem grad-
bišču je preživela dan s kozo Hano 
in sledila njenemu gibanju po div-
je zaraščenem terenu. Na podlagi 
beležk o kozinem gibanju je izrisa-
la načrt za organizacijo prostora. 

NOveMbeR 
Sestanek z okoliškimi prebivalci.

DeceMbeR
MOL izda pogodbo za brezplačno 
rabo zemljišča za eno leto, z mo-
žnostjo podaljšanja.



55 let Onkraj gradbisca



 2011
MaRec-apRil 
Poziv Naredi si svoj vrt, na katerega se odzove 
veliko število zaintresiranih okoliških prebivalcev. 
Sledijo prve skupne akcije: izdelava gredic, skupne 
lope in zaščitne ograje, oblikovanje pravil in 
podpisovanje prvih pristopnih izjav, izdelava oglasne 
deske, ki omogoča komunikacijo z mimoidočimi in 
prva druženja sodelujočih na lokaciji. 

Maj 
Arhitekturna delavnica Participativno oblikovanje z 
ad-hoc konstrukcijo v soorganizaciji s Fakulteto za  
arhitekturo. Mentor: Mathias Heyden (Berlin); somen-
torice: Ilka Čerpes, Polona Filipič, Polonca Lovšin. 

SpOMlaDaNSka iN 
jeSeNSka DelavNica  
z Borisom Frasom o ekološkem vrtnarjenju, ki nas je 
za začetek takole opogumil: »Sejemo in sadimo lahko 
kadarkoli. Seveda je večji učinek, če to naredimo ‘ob  
pravem času’, a važno je, da poskušamo in se učimo!« 

juNij 
Začetek Odprtih ur, ki potekajo še vedno, vsak četrtek 
popoldne od maja do septembra. 

julij 
Projekcija animiranih filmov slovenskih ustvarjalcev. 

avguSt 
Medeni torek: spoznavanje urbanega čebelarstva  
v četrti Tabor in projekcija video animacije Polonce 
Lovšin Nazaj v mesto na Onkraj gradbišču  
(v organizaciji Zavoda Bunker/Festival Mladi levi). 

SepteMbeR 
Serija javnih pogovorov na temo prostorskih praks in 
politik. Gostili smo: sociologa Draga Kosa, krajinsko 
arhitektko in urbanistko Majo Simoneti in ekipo sku-
pnostnega ekološkega vrta Urbanih Brazd iz Maribora. 

jeSeN 
Izdaja prvega časopisa Onkraj, št. 1.
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2012
 apRil
Kustosinja Elke Krasny z Dunaja vključi 
primer skupnostnega vrta Onkraj grad-
bišča v razstavo  in publikacijo Hands-
on Urbanism 1850-2012 – The Right to 
Green (Arhitekturzentrum, Dunaj).

pOMlaD 
Prvi panj s čebelami, ki žal ne preživijo 
zime.

juNij 
Vzpostavitev koordinacijskega odbora, 
ki postopoma, iz leta v leto, s pleč Kud 
Obrata prevzema vedno več organizaci-
je tekočih stvari pobvezanih z vrtom: 
sprva predvsem organiziranje skupnih 
delovnih akcij in sestankov, naročanje 
vode, nakup potrebnega, s časom pa 
tudi vodenje liste novih interesentov in 
blagajne, urejanje sponzorstev ipd.

Delavnica z Borisom Frasom o ekolo-
škem vrtnarjenju: »Sadite dovolj skupaj. 
Rastline se rade dotikajo.« 

Menjava dela ograje ob vhodu na  
Onkraj gradbišče. Del zaščitne  
gradbene ograje smo zamenjali z  
žičnato, ki je odprla pogled na vrt  
s strani Resljeve ulice.

SepteMbeR
Na Onkraj poteka NanoŠmano –  
Živi sistemi, dvotedenski umetniški  
in znanstveni javni laboratorij za  
raziskovanje živih sistemov in struktur 
najmanjšega merila v naravi.  
Avtorji: Stefan Doepner, Marc Dusseiller, 
Boštjan Leskovšek, Bengt Sjölen,  
Paula Pin; produkcija Galerija Kapelica. 

jeSeN 
Časopis Onkraj, št. 2.
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Stefan Doepner, Pojoči kompostnik, NanoŠmano – Živi Sistemi, 2012 
V kompostu se meri temperatura in vlažnost – ti podatki se prevedejo v računalniškem programu v zvok.
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pRizNaNje paMetNi  
uRbaNizeM 2013,
ki ga je projektu Onkraj gradbišča  
podelila Katedra za urbanizem  
Fakultete za arhitekturo UL.  

apRil 

Kolesarska tura po ljubljanskih mirujočih 
gradbiščih - od obiskanih primerov je Onkraj 
edino mirujoče gradbišče v rabi ljudi; vodi 
prof. Janez Koželj (v organizaciji RogLaba)

OktObeR 
Onkraj gradbišča se predstavi v okviru  
Odprte hiše Slovenije, ki javnosti omogoča 
brezplačno vodenje po odlični arhitekturi.
 

jeSeN 
Testiranje zemlje in pridelkov na  
vsebnost težkih kovin (več na strani 20). 

 2014
apRil 
Začetek prostočasnega programa za  
otroke Na divje – v mestu, ki ga na Onkraj en-
krat tedensko vodi arhitektka Nina Vastl, poleti 
pa ponudi dva tedna počitniškega programa.

Maj 
Sodelovanje na alternativnem vrtnem  
festivalu Chelsea Fringe Ljubljana. Peter na 
Onkraj predstavi kompostiranje z deževniki. 

SepteMbeR 
Predavanje Praktični urbanizem – pravica  
do zelenega kustosinje Elke Krasny:  
»Usodo praznega zemljišča sproži seme.« 

jeSeN 
Časopis Onkraj, št. 3.
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2015
pOMlaD 
Postavitev novih panjev, za katere skrbi urbani 
čebelar Gorazd Trušnovec (več na strani 24-25). 

Maj-juNij 
Onkraj sodeluje na alternativnem vrtnem festi-
valu Chealsea Fringe v Ljubljani z delavnico Ma-
nikirzajg – izdelaj sama vrtno pohištvo (vodi 
ProstoRož) in predstavitvijo točenja medu iz pa-
njev na Onkraj (toči urbani čebelar Gorazd).  

Na Onkraj poteka izmenjava izkušenj z začasno 
rabo prostora (v organizaciji Mreže za prostor). 

Skupnostno načrtovanje in izgradnja drevesne 
hišice (več na strani 26-27).  

juNij 
Pozor, mestna drevesa!, tematski sprehod po so-
seski Tabor s krajinsko arhitektko in urbanistko 
Majo Simoneti, ki se zaključi s slavnostno otvori-
tvijo drevesne hiške na Onkraj (več na strani 28).  

pOletje
KOORDINACIJSKI ODBOR 
VRTA POSTANE V CELOTI 
SAMOORGANIZIRAN.

Umanotera uvrsti Onkraj gradbišča med prime-
re dobre prakse trajnostnih skupnostni praks:  
http://www.umanotera.org/wp-content/
uploads/2015/07/Katalog-dobrih-praks-2015.pdf

SepteMbeR 
Onkraj ulični festival in praznovanje  
prve petletke. 
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od 14.00 dalje

Sobota, 

19. 9.

5let skupnostnega vrta 
Onkraj gradbišča

vabljeNi Na 
ulicNO bOlsjO 

tRzNicO

gg g

gg

g



14 Onkraj 
Onkraj
•  preko 50 predstavitev 

Onkraj gradbišča v medijih.

• 7 predstavitev Onkraj  
gradbišča v strokovnih  
publikacijah 

 (v to niso vštete diplomske, seminar-
ske, magistrske, doktorske in razisko-
valne naloge): ab – Arhitektov bilten, 
2011; Polonca Lovšin: Back to the City, 
2011; Elke Krasny: Hands-on Urbanism 
1850-2012 – The Right to Green, 2012; 
Mojca Puncer: Socialna občutljivost 
in družbeni anagažma v sodobni vizu-
alni umetnosti na Slovenskem, v Li-
kovne besede, 2012; Mojca Puncer: 
Umetnost v socialnem prostoru: para-
lelne strategije, participativne prakse, 
stremljenja v skupnost, v Hibridni pro-
stori umetnosti, 2013; Aldo Milohnič: 
Culture, quality of life, and sustaina-
ble urban development, v Culture and 
Sustainability in European Cities, 2015; 
Žiga Vodovnik: Demokracija je glagol, 
2015).

• preko 20 organiziranih  
predstavitev za različne  
skupine na lokaciji 

 (od vrtcev, osnovnih šol, fakultet, 
evropskih projektov, predstavnikov 
mestne uprave idr.).

• 11 predstavitev na  
predavanjih, delavnicah,  
posvetih in konferencah  
v Sloveniji 

 (Ljubljana, Koper, Maribor, Celje).

• 12 predstavitev na  
predavanjih, posvetih  
in konferencah v tujini 

 (Weimar, Bremen, Bruselj, Praga,  
Zagreb, Priština, Havana in Santiago 
de Cuba). 

Obratovanje 
Kud Obrata (izbor) 
2011
•  Priprava tematske številke revije ab – Arhitektov bilten na temo participacija  

v arhitekturi in urbanizmu (urednici: Urška Jurman in Apolonija Šušteršič,  
izdajatelj: Društvo arhitektov Ljubljana).

•  Kud Obrat se vključi v Mrežo za prostor, ki povezuje nevladne organizacije in 
lokale pobude aktivne na področju urejanja prostora, kjer je aktiven še danes v 
delovnih skupinah za urbano vrtnarjenje in začasno rabo prostora. V okviru teh 
dveh skupin sodeluje pri različnih dejavnostih (analize, publikacije, delavnice in 
posveti) v zvezi z urbanim vrtnarjenjem in začasno rabo prostora ter pri uredni-
kovanju biltena in spletnega mesta Prostori sodelovanja: Skupnostne prakse v urejanju 
prostora (slednje od leta 2014). 

2012
•  Onkraj gradbišča na razstavi Apolonije Šušteršič Vesoljske politike,  

Kulturni center Tobačna 001, Ljubljana. 

2013
•  Kud Obrat na MOL odda pobude za spremembo občinskega prostorskega  

načrta (OPN) – izvedbeni del. Pobude se navezujejo na področje urejanja  
urbanega vrtnarjenja in začasne rabe prostora (več na strani 18).

•  Pozdravi z Onkraj gradbišča, umetniška intervencija v okviru 7. trienala sodobne 
umetnosti v Sloveniji, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana.

•  Organizacija posveta Kaj pa mestni vrtički? (več na straneh 16-17). 

2014
•  Organizacija razstave kustosinje Elke Krasny Praktični urbanizem – pravica  

do zelenega v ljubljanski galeriji Dessa; v okviru katere skupina za urbano  
vrtnarjenje pri Mreži za prostor predstavi tipologijo vrtičkov v Ljubljani. 

2015
•  Pozor, javni prostor!, intervencija z zastavami na mirujočem gradbišču ob  

Masarykovi.

•  Polonca Lovšin tematizira Onkraj gradbišča in vrtičkarstvo v Sloveniji na  
samostojni razstavi Zemlja, voda, vrt, svoboda, Muzej sodobne umetnosti  
Metelkova, Ljubljana.

•  Onkraj gradbišča se predstavi na posvetu Vrtičkarstvo v Zeleni prestolnici  
Evrope (IPoP, Mreža za prostor, Chelsea Fringe Ljubljana) in na Tednu  
arhitekture v Prištini (Društvo arhitektov Prištine).



15



16

Kaj pa 
mestni 
vrtički?
Poročilo s posveta dne  
15. 10. 2013, dvorana 
Slovenskega etnografskega 
muzeja, Ljubljana 

Posvet je organiziral KUD Obrat, sofinancirala 

ga je Mestna občina Ljubljana.

Prejšnji teden je KUD Obrat v Ljubljani 
organiziral posvet z naslovom Kaj pa  
mestni vrtički?, na katerem so sodelovali 
strokovnjaki, predstavniki civilnih pobud 
za urbano vrtnarjenje in predstavnici lju-
bljanske mestne uprave. Cilj posveta je bil 
izmenjati izkušnje in poglede na prakse in 
politike za podporo urbanega vrtnarjenja, 
z namenom iskanja optimalnejših rešitev 

za razvoj te pomembne dejavnosti v Lju-
bljani. Kot je uvodoma in v vabilu na po-
svet izpostavil organizator, so izkušnje z 
ljubljansko mestno politiko, ki je bila z 
mestnim odlokom sprejeta leta 2009 in se 
je začela izvajati leta 2010 s prvimi vzorč-
nimi vrtički (Dravlje in Štepanja vas), hi-
tro pokazale, da gre za pretirano formali-
ziran, drag in »od zgoraj navzdol« način 
urejanja tega vprašanja. Po besedah Helene 
Regina (Oddelek za varstvo okolja MU 
MOL) se problema togosti in pretirane 
»uniformiranosti« urejanja območij vrtič-
kov zavedajo tudi na ljubljanski mestni 
upravi, ki trenutno pripravlja nov Odlok 
in Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč 
MOL za potrebe vrtičkarstva. Novi Od-
lok, ki naj bi bil obravnavan na novembr-
ski seji mestnega sveta, v primerjavi s 
prejšnjim prinaša predvsem to spremem-
bo, da podaja le minimalen okvir oz. po-
goje za urejanje in oddajo zemljišč MOL 
za potrebe vrtičkarstva. Poleg zemljišč, ki 
so z Občinskim prostorskim načrtom 
(OPN) trajno ali začasno namenjena za 
vrtičkarstvo, pa naj bi Odlok omogočal 
tudi vrtnarjenje na kmetijskih zemljiščih 
ter Mestni občini Ljubljana dal možnost 
oddaje neurejenih območij za vrtičke, ki 

jih bo najemnik uredil z lastnimi sredstvi 
ali s sofinanciranjem MOL. Prav to dvoje 
se zdi glavna rešitev MOL za povečanje 
površin za mestno vrtičkarstvo, povpraše-
vanje po katerih danes daleč presega po-
nudbo. Kot je pojasnila Mateja Doležal (Od-
delek za urejanje prostora MU MOL) je 
Občinski prostorski načrt, ki podaja pro-
storske pogoje za mestno vrtičkarstvo, 
trenutno v postopku dopolnjevanj, a po-
večanje trajnih površin za vrtičkarstvo 
(trenutno 23) ni predvideno. Urška Jurman 
(KUD Obrat) in Maja Simoneti sta proble-
matizirali umeščenost 23. trajnih vrtičkar-
skih površin na obrobju Ljubljane. Pomen 
umeščenosti mestnih vrtičkov v neposre-
dni bližini stanovanjskih sosesk ali celo v 
samih soseskah sta izpostavila tudi Saša 
Starec (društvo Saprabolt) in Matej Zonta. Saša 
Starec je v predstavitvi letos začetega sku-
pnostnega vrta v Savskem naselju v Lju-
bljani opozorila, da pomen urbanih vrtov 
ni le v samooskrbi temveč tudi v povezo-
vanju lokalnega prebivalstva, zaradi česar 
se ji zdi omogočanje skupnostnih vrtov in 
ne le individualnih vrtičkov še toliko po-
membnejše. Matej Zonta je predstavil sku-
pnostni urbani eko vrt v Borovi vasi v  
Mariboru, ki so ga vzpostavili leta 2012 
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kot del programa Urbane brazde v okviru 
Evropske prestolnice kulture. Izpostavil je 
pomen določitve lokacije za mestne vrtič-
ke in pri tem, poleg omenjene bližine sta-
novanjskih sosesk, podčrtal še preverjanje 
stanja prsti in bližnjih vodnih virov. Pou-
daril je tudi pomen zgodnjega in aktivne-
ga vključevanja vrtičkarjev, ki v delovnih 
akcijah soustvarjajo skupnostni vrt, po-
men skupnega prostora za druženje in 
pravilnika, ki ga sooblikujejo uporabniki 
sami. Temu sta pritrdili tudi Polonca Lovšin in 
Urška Jurman na osnovi izkušenj z Onkraj 
gradbišča, kjer se je zgodnje in aktivno 
vključevanje uporabnikov v načrtovanje, 
urejanje in upravljanje lokacije prav tako 
izkazalo kot pomembno za odnos vrtič-
karjev do prostora in za njihove medse-
bojne odnose. 

Maja Simoneti je na kratko predstavila pol-
preteklo ljubljansko vrtičkarsko zgodovi-
no in stanje »na terenu« danes. Vrtičkar-
stvo je po njenih ugotovitvah dokaj dobro 
delovalo nekje do sredine osemdesetih 
let, kasneje pa je organizacijska struktura 
začela razpadati. Sredi devetdesetih je 
bilo vrtičkarstvo prepoznano kot proble-
matična prostorska praksa. Kot problem 

so bile v tem smislu izpostavljane posame-
zne lokacije, razširjenost vrtičkarstva,  
podoba območij, onesnaženost zemljišč 
in ogrožanje okolja. Leta 2007 je občina 
začela odstranjevati nelegalne vrtičke  
(do danes jih je odstranila preko 1000) in 
sprožila proces urejanja tega področja, ki 
še ni končan. Z mestnim Odlokom in  
Pravilnikom iz leta 2009 ter Občinskim 
prostorskim načrtom iz leta 2010 je vrtič-
karstvo ponovno prepoznano kot legiti-
mna prostorska praksa, njegovo izvajanje 
pa je  prostorsko, vsebinsko in oblikovno 
zamejeno. Danes se tako v Ljubljani  
vrtnari na skromnem številu mestnih  
vrtičkov, ki so urejeni v skladu s pravilni-
kom (65 vrtičkov v Dravljah in Štepanji 
vasi), prostorski načrt pa dopušča vrtič-
karstvo tudi znotraj nekaterih drugih rab 
(na primer v stanovanjskih soseskah, kjer 
so že obstoječi vrtički) in kot začasno 
rabo na nekaterih zemljiščih, ki čakajo na 
realizacijo razvojnih projektov. Vse več je 
tudi zasebnih ponudnikov, številni vrtič-
karji v Ljubljani pa še vedno vrtnarijo tudi 
neorganizirano in nelegalno ali s tihim 
privoljenjem lastnikov. Prav organizira-
nost vrtičkarske dejavnosti pa je tista, ki 
pomembno poveča njegovo obvladljivost 

in učinkovitost poudarja tako Simonetije-
va kot predstavniki civilnih pobud za  
urbano vrtnarjenje.

Matej Zonta je povedal, da društvi Urbani 
eko vrt in Varuhi semen v tesnem sodelo-
vanju z Mestno občino Maribor načrtujeta 
nova vrtičkarska območja. Letos so uspeli 
realizirati 23 novih vrtičkov v Novi vasi in 
če bodo uspešni na evropskih razpisih, se 
Mariboru v naslednjih letih obeta 500 
novih vrtičkov. 
 
Kot je povzela Maja Simoneti, so vrtički živa 
in prilagodljiva dejavnost, ki je sposobna 
premeščanja po prostoru. Začasna raba 
sicer ni optimalna z vidika pridelka in pri-
delovalcev, vendar pa izkušnje kažejo, da 
je za vrtičkarje selitev manjši problem kot 
to, da bi ostali brez vrta. Glede na to, da 
spremembe OPN ne predvidevajo pove-
čanja trajnih površin za vrtičkarstvo, so 
organizatorji posveta poudarili, da bi do-
polnjeni OPN moral dopustiti možnost 
začasnega vrtnarjenja tudi na površinah, 
ki v mestnem načrtu niso predvidena kot 
vrtičkarska območja. To pa bi seveda zah-
tevalo aktivnejšo vlogo mestne občine pri 
iskanju rešitev.

Polonca Lovšin, 2015
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Prav pomen sprotnega dogovarjanja med 
lastniki zemljišč in organiziranimi pobu-
dami na eni strani ter mestno občino na 
drugi strani je izpostavila tudi Maja Simoneti. 
Ker mestni načrt težko vnaprej dobro 
predvidi, kje in kako naj se razvije vrtič-
karstvo, je po njenem mnenju ključno, da 
občina v načrtu dopusti odprto možnost, 
da se z vrtičkarji in lastniki dogovori gle-
de pogojev vrtnarjenja, ko pride do kon-
kretne pobude. Tak primer so na primer 
vrtički za dolenjsko železniško progo, ki 
jih je tudi predstavila. Ti so v zadnjem letu 
nastali na pobudo Botaničnega vrta s so-
glasjem podžupana MOL in sicer na povr-
šini, ki je bila zaraščena z japonskim dre-
snikom, ker ni bila redno vzdrževana.  
Po mnenju Maje Simoneti so razumni pogoji 
urejanja ter politična volja in pripravlje-
nost mestnih strokovnih služb, da omogo-
čajo izvajanje vrtičkarske dejavnosti v 
mestu ključni za polni razmah možnosti 
za urbano vrtnarjenje. Poleg tega, da ob-
čina v mestnem načrtu določi lokacije 
za vrtičkarstvo in predpiše pogoje vrtnar-
jenja na svojih zemljiščih, bi bilo glede na 
izjemen interes in potrebe dobro, če bi se 
postavila tudi v aktivno držo posrednika 
med vrtičkarji in zemljišči ter tako skušala 
obvladovati razvoj dejavnosti na celotnem 
teritoriju občine ne glede na lastništvo 
zmeljišč podobno, kot to počne pri dru-
gih namenskih rabah. Kot smo slišali na 
posvetu, je občina naredila prve korake v 
to smer s tem, da posreduje pobude lastni-
kov zemljišč, ki želijo svojo zemljo ponu-
diti vrtičkarjem.

Darja Fišer, ki je predstavila gibanje Zeleme-
njava, v okviru katere si udeleženci izme-
njujejo presežke semen, sadik, pridelka, 
ozimnice, receptov, nasvetov in snujejo 
številne nove projekte ter Maja Simoneti sta 
opozorili na potrebo po transparentosti in 
dostopnosti informacij o možnostih in 
pogojih mestnega vrtičkarstva. Slednje bi 
se lahko močno izboljšalo že z vzpostavi-
tvijo spletne podstrani na portalu Mestne 
občine Ljubljana in z mestnim vrtičkar-
skim koordinatorjem/koordinatorico,  
ki bi bil/a kontaktna oseba za komunikaci-
jo z meščani in koordiniranje dejavnosti  
s ciljem, da bi čim več meščanov in  
meščank dobilo možnost organiziranega 
vrtnarjenja.

Urša Jurman

Pobude za  
spremembo 
občinskega 

prostorskega 
načrta (OPN) – 
izvedbeni del

POdrOčji: urbaNO  
vrtNarjeNje iN začasNa 

raba PrOstOra

V času, ko se vsesplošna kriza – gospodar-
ska, finančna, okoljska in družbena – zao-
struje, so odločni ukrepi za večanje samo-
preskrbe s hrano ter trajnostnega razvoja 
neizbežni. Očitno je, da obstoječa mestna 
politika urejanja vrtičkov ni optimalna, še 
toliko bolj, ker javna sredstva v Ljubljani 
ne omogočajo nadaljevanja urejanja me-
stnih vrtov v obsegu in tempu, kot je bilo 
prvotno zamišljeno. Premislek o drugačni 
politiki organiziranja mestnih vrtov je 
zato nujen. Pri tem se zdi prav sistemska 
podpora organiziranim civilnim pobudam 
za urbano ekološko vrtnarjenje ključnega 
pomena. Skladno s sodobnimi principi v 
urbanizmu, ki naj ne bi pretirano določal, 
temveč omogočal, je potrebno zastaviti 
tudi politiko urejanja mestnih vrtičkov.

v tem smislu predlagamo 
naslednje izboljšave OPN:

1.  OPN naj vključuje možnosti zača-
snega vrtnarjenja na površinah (sta-
novanjskih, poslovnih,…), ki v 
Občinskem prostorskem načrtu 
(OPN) niso predvidene kot vrtičkar-
ska območja. 

2.  OPN naj vključuje in spodbuja 
možnost sajenja sadnih dreves in 
grmičevja, zelenjave in cvetlic trajnic 
na javnih zelenih površinah. Zelene 
javne površine in parki naj bodo 
estetski, pa tudi uporabni. Ob tem 
opozarjamo tudi na neekonomično in 
netrajnostno sajenje cvetlic enoletnic 
v javnih parkih, ki se jih v posamezni 
sezoni tudi po večkrat menja. 

3.  V OPN so že opredeljeni ‘javni vrto-
vi’ zato naj OPN kot trajno ali zača-
sno rabo omogoča možnost vrtnarje-
nja v vseh gosto naseljenih soseskah, 
ki imajo dovolj zelenih površin 
(Fužine, Štepanjsko naselje, Dravlje 
…). OPN naj predpiše le smernice za 
tovrstno vrtnarjenje, pri čemer naj 
spodbuja ekološko in skupnostno 
urbano vrtnarjenje. Raziskave in pri-
meri dobrih praks v Sloveniji in tujini 
izpostavljajo pomembnost bližine 
urbanih vrtov in zelenega zaledja 
sosesk. Pešačenje in vrtnarjenje sta 
povezana s kvalitetnim načinom 
mestnega življenja tako posamezni-
kov kot skupnosti, saj vrtički delujejo 
tudi kot pomemben prostor druženja 
in oblikovanja lokalne skupnosti. 

4.  Začasna raba prostora je lahko 
pomemben dejavnik pri oživljanju 
zapuščenih in nerabljenih prostorov. 
Medtem ko so nerabljeni prostori 
znak zastoja in mrtvila, pogosto pa 
vodijo celo k propadanju in posledič-
no degradiranju širšega okoliša, zača-
sna raba pomembno vpliva na dvig 
uporabne, ekonomske, družbene in 
kulturne vrednosti samega prostora 
in njegove okolice. Obenem izbolj-
šuje prostorske pogoje za različne 
dejavnosti in urbane skupnosti, s 
čimer pomembno vpliva tako na 
vznik in uresničitev posameznih 
pobud kot tudi na dvig kakovosti in 
pestrosti življenja v mestnih četrtih. 

4a. OPN naj zato vključuje možnost 
začasne rabe prostora, ki je v občin-
ski lasti, tako odprtih površin kot 
stavb in njih delov. 

4b. OPN naj vključuje možnost začasne 
rabe prostora, ki ni v občinski lasti, je 
pa več let zapuščen (npr. gradbene 
jame, degradirane javne zelene povr-
šine, …). 

5.  OPN naj vključuje možnost, da se na 
območjih, ki so namenjena šolam in 
vrtcem uredijo izobraževalni vrtovi. 

 Kud Obrat, 20. junija 2013
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Irena Woelle, 2012
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1.  Vsakoletni podpis pristopne izjave je pogoj za udeležbo in pridobitev ključa za 

dostop na lokacijo. Ključ ni prenosljiv.
2.  Pri vrtnarjenju se ne uporablja herbicidov in pesticidov. 
3.  Poleg skrbi za lastni vrt, udeleženci prevzamejo del odgovornosti za urejanje 

in delovanje skupnega prostora: sodelujejo pri skupnih delih na lokaciji (čišče-
nje in urejanje lokacije, zalivanje skupnih površin, skrb za skupne nasade, 
udeležba na skupnih akcijah ipd.); se udeležujejo skupnih sestankov, predvi-
doma enkrat mesečno; si medsebojno delijo termin četrtkovih odprtih ur 
(predvidoma od maja do septembra).

4.  Obvezna je udeležba vsaj na dveh srečanjih/delovnih akcijah Onkraj gradbišča 
– spomladi, ko se pripravlja vrtove na novo sezono in jeseni, ko se zaključuje 
vrtnarska sezona. O morebitni odsotnosti na teh delovnih akcijah je potrebno 
obvestiti koordinatorje, odsotnost pa nadomestiti z udeležbo na sestanku/
delovni akciji ob drugem terminu.

5.  Uporabniki ob podpisu pristopne izjave prispevajo 20 EUR kot letni prispevek 
za stroške, ki so povezani z delovanjem Onkraj gradbišča (nakup vode in ze-
mlje, popravila ipd.). Način porabe skupnih sredstev se dogovori na skupnih 
sestankih in o tem z zapisnikom obvesti vse udeležence.

6.  Udeleženci na skupnem sestanku/zboru udeležencev letno volijo organizacij-
ski odbor oz. koordinatorje. O volitvah se vsaj en teden prej obvesti udeležen-
ce. Za sklepčnost zadostuje večina na volitvah prisotnih udeležencev.

7.  S skupnim orodjem in imovino na lokaciji se ravna skrbno, za lastno orodje in 
imovino odgovarjajo lastniki sami. Skupno orodje se po uporabi spravlja v 
lopo. 

8.  Biološke odpadke se odlaga v kompostnik. Nerazgradljive odpadke se odnaša 
z lokacije, dokler odvoz smeti ni drugače urejen.

9.  Večje zabave so možne le ob skupnih, organiziranih dogodkih.
10.  Večje intervencije na skupnih delih zemljišča se usklajuje z ostalimi uporabni-

ki. Uporabniki brez uskladitve s koordinatorjem oz. ostalimi uporabniki svojih 
gredic ne smejo širiti sami.

11.  Lastniki oz. skrbniki živali (mačke, psi) skrbijo, da je lokacija čista in varna. 
Iztrebke se odnaša z lokacije.

12.  O daljši odsotnosti uporabniki obvestijo koordinatorje, ki poskrbijo za negova-
nje uporabnikove gredice v času odsotnosti ali pa za to uporabniki poskrbijo 
sami.

13.  V primeru neupoštevanja pravil souporabe lokacije, koordinator opozori na 
nepravilnosti. Če ob dvakratnem opozorilu nepravilnosti niso odpravljene, se 
uporabniku lahko odvzame vrtna površina.

14.  Gredica ni prenosljiva. Do proste gredice so najprej upravičeni zainteresirani 
na čakalni listi.

15.  Probleme in predloge udeleženci predstavijo na skupnih sestankih oz. v zvezi s 
tem kontaktirajo koordinatorje.

16.  O ostalih pravilih se uporabniki usklajujejo med seboj na skupnih sestankih.
17.  Lokacijo Onkraj gradbišča se uporablja na lastno odgovornost.

Testiranje 
vsebnosti težkih 
kovin v zemlji in 
povrtninah z 
Onkraj gradbišča
NOveMbeR 2013

Eden izmed argumentov, ki podpira stereotip, da je 
urbano vrtičkarstvo neprimerno, je onesnaženost 
zraka v mestu. Če je onesnažen zrak, naj bi bila 
posledično onesnažena tudi deževnica in zemlja ter 
zelenjava, ki jo na vrtičkih v mestu pridelamo.
Tudi mnogi med nami smo že imeli podobne 
pomisleke o svojih pridelkih z Onkraj gradbišča. 
Vsake toliko je tudi kakšen obiskovalec cinično 
pripomnil, da mogoče naša zelenjava le ni preveč 
zdrava. Da bi imeli trden dokaz, smo odločili dati 
vzorce zemlje in pridelkov na analizo. Po posvetu 
s strokovnjakom, ki opravlja tovrstne teste, smo 
se glede na lokacijo vrtičkov (prometna Resljeva 
ulica) in zgodovino lokacije (mirujoče gradbišče), 
odločili za teste vsebnosti dveh težkih kovin, 
svinca in kadmija. Za analizo smo potrebovali 
nadzemne povrtnine (solato) in gomoljne rastline 
(korenje, repo, rdečo peso), zemlje pa za eno pest 
iz petih raličnih vrtičkov.

Vzorce smo pobrali 22. oktobra 2013 in jih isti dan 
poslali na Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 
Inštitut za varstvo okolja.

Testi so pokazali, da je vsebnost obeh kovin 
v zemlji in zelenjavi pod polovico od mejnih 
vrednosti. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 
pa je zapisal, da je … hrana varna!
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Simon Guštin



22 zakaj gojiti 
zelenjavo?
Vprašanje o razlogih za gojenje zelenjave 
ni povsem nedolžno in slučajno. Nanj je 
na primer pred petnajstimi leti s svojim 
umetniškim projektom na osrednji 
prireditvi s področja sodobne umetnosti, 
namreč na beneškem bienalu, opozoril 
Jože Barši. Celo sam vrtnar, torej oseba, ki 
to zelenjavo goji, je vprašanje z mnogimi 
odgovori. Tudi o tem se lahko poučimo v 
katalogu omenjene razstave z naslovom 
»There are many answers to the question 
about why to grow vegetables…«, ki je 
spremljal Baršijevo razstavo v slovenskem 
paviljonu.

Ta katalog me precej spominja na mojo 
gredico. Pa ne zato, ker bi se gojenja 
zelenjave lotila z nekim vnaprejšnjim 
načrtom ali globokim premislekom, 
ampak predvsem zato, ker je večina 
kataloga praznega. Prazni listi v njem 
– pravzaprav je zvezek – so namenjeni 
zapisovanju idej in ostalega. Tudi moja 
gredica je bila na začetku skoraj povsem 
prazna, vanjo je bilo vsajenih le nekaj rož. 
Potem pa sem nanjo napisala svoje ideje.

Mateja Kos, 2012



23 Škodljivci
Kakšno leto in še malo sem živela v nepo-
sredni bližini takrat še opuščene gradbene 
jame na Resljevi, ne da bi spoznala enega 
samega soseda. Potem sem v nabiralniku 
našla listek, na katerem ni pisalo, naj po-
kličem, če potrebujem pleskarja, vodovo-
darja, inštruktorja za jogo. Ni bil račun, ni 
bila reklama in ni bil Žurnal. Vse navede-
no redno mečem v smeti, vključno z raču-
ni. Med papir, seveda, ker ločujem. Na 
listek s pozivom, naj se oglasim, če bi rada 
imela mini vrtiček, sem se odzvala pred-
vsem zato, ker mi je bilo hudo, da moja ta 
mičkena nima prijateljev v lastni ulici. To 
res ni bilo podobno ničemur, česar se jaz 
spomnim iz svojega otroštva, ko so nas 
neodgovorni starši same puščali na dvori-
šče, med promet, pedofile in sosedove 
češnje, na katerih si si menda lahko zlomil 
vrat, če si padel z njih, ko si jih rabutal. 
Kljub temu smo preživeli. 
Naši otroci na žalost nimajo privilegija 
tveganja. Zato sem prišla. Ker nisem ve-
dela, kaj bo, in to se mi je zdelo dobro. 
Ugotovila sem, da v radiju petsto metrov 
živimo zelo različni ljudje, da smo, če 
orišemo krog, kot ena čisto svoja majhna 
vas sredi mesta. Čisto prava vas, ker ima-
mo vsak svojo dediščino, vsak svoja pre-
pričanja, vsak svoje predsodke. Eni pulijo 
plevel, drugi tlačijo slamo ob sadike para-
dižnika, tretji sejejo rožice, ker zelenjava, 
ki raste ob cesti, ne more biti zdrava, pa 
da se jebeš. 
In kot pravi vaščani, smo si začeli iti na 
živce. Ljudje v drugih radi vidimo ško-
dljivce, ker nas to dela pametnejše, pra-
vičnejše, boljše. Začeli smo sklepati zave-
zništva, nehote. In potem so prišle ose, in 
je počilo. Prišla je suša, in je počilo še 
bolj. Polži so samo vzdrževali nivo neza-
dovoljstva. Veliko je stvari, ki škodijo na-
šim gredicam. Hvalabogu. Včasih potre-
bujemo zunanje škodljivce, da pogrunta-
mo, da smo v bistvu zavezniki, da smo 
ena in ista sorta. 
Naj traja, 

Irena Duša Draž, 2014

Na divje!
“ n a    d i v j e ”  v   m e s t u    
n a   s k u p n o s t n e m   v r t u    
O n k r a j   g r a d b I š č a

Na prvi pomladni dan 2014 smo na vrtu 
Onkraj gradbšča začeli z dejavnostjo “na 
divje”.

To je izvenšolska dejavnost za otroke od 
1. do 6. razreda, ki spodbuja budno opa-
zovanje, sproščeno gibanje, samostojnost 
in živahno ustvarjanje na prostem. 

Dejavnost se v celoti izvaja na prostem, v 
vseh letnih časih in v vseh vremenskih 
pogojih, in poteka 1-krat tedensko po 2 
šolski uri.

V skupini je 12 otrok, s katerimi v različ-
nih naravnih in mestnih okoljih na novo 
odkrivamo naravo, nabiramo rastline in 
živali, hodimo, opazujemo, zapisujemo, 
rišemo, sejemo, sadimo. Izdelali bomo še 
herbarij, snemali, fotografirali, vrtnarili, 
kuhali in vlagali, gradili hiše zase in za 
živali, se čudili in nasploh veselo razisko-
vali in se zabavali.
Ves čas bomo naša opazovanja dokumen-
tirali na različne načine in tako ustvarili 
dnevnik življenja z naravo v vseh letnih 
časih.
Zelo vesela sem, da je v centru glavnega 
mesta tako lepo zeleno srce, kot je ta sku-
pnostni vrt na opuščenem gradbišču.  In 
vesela sem, da se lahko otroci učijo v tej 
čudoviti igralnici življenja na tako enosta-
ven in naraven način. To je neprecenljivo.

“Zdaj poznam skrivnost,  
kako nastanejo najboljši ljudje.
Tako da rastejo na odprtem ter 
jedo in spijo z zemljo.”

Walt Whitman



24 Onkraj 
urbanega 
čebelarjenja
 
Urbano čebelarstvo je v preteklem 
desetletju v svetovnem merilu doživelo 
strmo rast razširjenosti in priljubljenosti, 
kar lahko pripišemo navezavi aktivnosti 
na gibanja za ozelenitev mestnih 
naselij (v najširšem smislu), trendom 
zdravega načina življenja v smislu 
permakulture, samopreskrbe in celostnega 
stika z okoljem ter dvigu družbenega 
ozaveščanja o pomembnosti čebel za 
človekovo preživetje in ves ekosistem 
nasploh. Med mesti, ki se lahko pohvalijo 
s tozadevno najbolj razvito dejavnostjo, 
so Dunaj, New York (kjer je bilo urbano 
čebelarjenje sicer uradno legalizirano 
šele leta 2010, kljub temu pa je bil ta 
plemenit hobi razvit že veliko prej), 
London in Berlin, pa tudi metropole na 
drugih kontinentih, kot so Hong Kong, 
Melbourne, Vancouver in Tokio. 

Slovenija v čebelarskem smislu ne slovi le 
kot domovina avtohtone čebelje pasme 
kranjska sivka (Apis mellifera carnica), 
ki je cenjena zaradi svoje krotkosti in 
delavnosti, ampak tudi kot dežela z enim 
najvišjih količnikov v razmerju čebelarjev 
na celotno prebivalstvo. Zato pravzaprav 
preseneča, da je podoba domačega 
čebelarja še vedno vezana pretežno na 
podeželje (čebelarstvo kot »poezija 
kmetijstva«), in da v večjih mestnih 
središčih pri nas pravzaprav ni razvit ta 
segment čebelarske dejavnosti ali pa je 
pretežno v povojih oziroma atomiziran 
in vezan na redke posameznike, ki se 
pojavljajo pretežno v zadnjih letih. 
Med najbolj izstopajočimi in medijsko 
odmevnimi pri nas je nedvomno Franc 
Petrovčič, ki že pet let uspešno čebelari 
na terasi Cankarjevega doma; tej lokaciji 
v njegovi oskrbi pa se je z letom 2014 
pridružil še BTC City, kjer so čebelam 
odmerili prostor na robu vodnega parka 
Atlantis. No, lansko pomlad je gostoljubje 
štirim panjem ponudil tudi Center kulture 
Španski borci v Mostah, kjer podpisani 
skrbim za čebelje družine nameščene 
na tamkajšnjo pohodno streho, od leta 
2015 pa predstavlja dom dvema čebeljima 
družinama tudi skupnostni vrt Onkraj 
gradbišča. Iz srečevanj ljubljanskih 
mestnih čebelarjev se je razvila iniciativa 
za ustanovitev društva Urbani čebelar, ki 

je začelo s svojimi aktivnostmi takisto z 
letošnjim letom, ustanovljeno pa je bilo 
z namenom povezovanja posameznikov, 
ki delujejo na področjih čebelarstva, 
čebelarskega turizma, okoljevarstva, 
kmetijstva, biotehnologije, kulture, 
arhitekture in oblikovanja ter sorodnih 
področjih v Ljubljani in Sloveniji. 

Prav ob praznovanju pete obletnice 
delovanja skupnostnega vrta Onkraj 
gradbišča se torej zaključuje prva uspešna 
sezona čebelarjenja na tej lokaciji. Naj 
navedem nekaj ključnih datumskih 
mejnikov. V začetku pomladi 2015 sem 
očistil in statično ojačal obstoječo leseno 
platformo ter lesene dele premazal z 
ekološkim lanenim firnežem za večjo 
obstojnost in odpornost na vremenske 
nevšečnosti. Dvignjena platforma se mi 
zdi izvrstna rešitev, ki zagotavlja stik s 
čebelami, hkrati pa omogoča določeno 
mero varnosti tako ljudi kot čebel. 16. 
aprila sem s pomočjo Irene Woelle, ki 
je tudi fotodokumentirala proces, na 
platformo dvignil dva naseljena panja, s 
katerima sem se začel ukvarjati leto pred 
tem, ko smo tudi začeli z dogovarjanji 
z ekipo Onkraj gradbišča. V enem je 
bila že polno razvita čebelja družina, v 
drugi pa mlada in manjša družina, katere 
poglavitna naloga je bila, da se do konca 
sezone čim bolj uspešno in nemoteno 
razvije. Čeprav je čebelja pasma kranjska 
sivka, ki je na našem področju zaradi 
varstva genotipa edina dovoljena, znana 
po svojem burnem pomladanskem 
razvoju, me je ta njihova »uspešnost« 

pravzaprav iznenadila oziroma je nisem 
pričakoval v taki meri. Očitno so se na 
svoji novi lokaciji čebele prav izvrstno 
počutile, saj me je 24. maja kljub temu 
presenetil klic Polonce Lovšin, da imamo 
na vrtu prvi roj. Bil je tako obilen, da je 
masa čebel zlomila vejo nizke vrbe, na 
kateri je našla zasilno oziroma začasno 
počivališče. Prelepa majska nedelja je 
bila tako posvečena spravilu roja in 
oskrbi nove družine. Kljub rojenju, ki 
vsaj začasno oslabi v panju ostali del 
družine, pa se je njihov razvoj tako lepo 
in intenzivno nadaljeval, da smo že kmalu 
zatem lahko prvič zavrteli točilo za 
med. V soboto 6. junija je bil na Onkraj 
namreč organiziran »Dan odprtih panjev« 
v okviru alternativnega vrtnarskega 
festivala Chelsea Fringe v Ljubljani. V 
dopoldanskih urah je potekala krajša 
predstavitev urbanega čebelarjenja, 
poklepetali smo o prednostih in slabostih 
te dejavnosti, na ogled sta bila panja na 
skupnostnem vrtu, predvsem pa smo 
prikazali točenje in pokušino prvega tu 
pridelanega medu. 

Ker gre za nove panje in nove družine, so 
mediščne naklade LR panjev napolnjene z 
deviškim satjem, to je satjem iz čebeljega 
voska, v katerem ni bila zaležena še 
nobena generacija čebel. Satje je zelo 
svetlo in krhko, tako da je bila potrebna 
precejšnja mera previdnosti pri točenju 
– zato pa smo bili nagrajeni z vrhunskim 
in povsem neoporečnim medom. Glede 
na to, da trenutno čebelarim na treh 
lokacijah v Ljubljani, med katerimi je 
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približno dva kilometra zračne razdalje, 
me vedno znova začudi, kako se medovi s 
teh treh lokacij med seboj razlikujejo po 
okusu, barvi, vonju, viskoznosti ... Človek 
bi laično pričakoval, da pride zaradi velike 
biotske pestrosti znotraj mestnih okvirjev 
do nekakšne splošne mešanice okusov, 
pa je med s strehe Španskih borcev 
praviloma napol gozdni (saj čebele hitro 
pridejo do obilnih paš, le preleteti morajo 
Kodeljevo in so že na Golovcu), temen 
in intenzivnega okusa, med z domačega 
vrta v Bežigradu predstavlja harmonično 
mešanico različnih cvetličnih okusov, a je 
precej svetlejši in bolj tekoč, najbolj pa 
me je presenetilo, da je bil med z Onkraj 
gradbišča tako rahel, svetel in blag, kot da 
bi v njem prevladovali akacija in lipa. Med 
iz striktnega centra Ljubljane – iz panjev, 
ki se nahajajo dobesedno vizavi glavne 
železniške postaje – je torej najbolj nežen 
od vseh mojih urbanih medov! 

Eden od pogostih predsodkov, ki 
se pojavljajo v zvezi z urbanim 
čebelarjenjem je zaskrbljenost, da je v 
mestu pridelan med »onesnažen«. Gre 
za zgrešen stereotip, saj predstavljajo 
največjo nevarnost za čebele in njihove 
izdelke pesticidi (predvsem iz družine 
neonikotinoidov), ki povzročajo njihovo 
množično odmiranje, najpogosteje 
na področjih z intenzivno kmetijsko 
dejavnostjo. V mestih pa pesticidov ni 
ali vsaj niso prisotni v taki meri, da bi 
njihove sledi našli v medu oziroma, da bi 
ti ogrožali čebele in posledično človeka. 
Seveda vsi vemo, da je problem v večjih 
urbanih središčih onesnaženost zraka, 
oziroma, da se prebivalci Ljubljane, Celja 
in drugih mest soočamo z občasnim 
preseganjem mejne vrednosti prašnih 
delcev v zraku. Vendar pa čebele črpajo 
medičino, ki je osnova za nastanek medu, 
globoko iz cvetov, in ta ni izpostavljena 
zunanjim vplivom.

Sredi letošnjega poletja, natančneje 17. 
julija, smo se kot društvo predstavljali na 
Medenem dnevu Ljubljane na stojnici 
na Stritarjevi ulici. Na Medenem dnevu 
je potekala predstavitev čebelarstva v 
Mestni občini Ljubljana in predstavitev 
načrtovane Čebelarske poti, ki bo imela 
za eno od svojih točk tudi čebelarjenje na 

skupnostnem vrtu Onkraj gradbišča (več 
o tem boste lahko prebrali v naslednjem 
biltenu). Na stojnici smo člani društva 
predstavljali in ponujali v pokušino 
letošnje pridelke in najbolj zabavno 
je bilo opazovati mešanico skepse in 
nejevere ob razlagah, od kje prihaja med 
in kaj predstavlja urbano čebelarjenje; ta 
zadržek do mestnega medu, ki ga številni 
obiskovalci s svojo telesno govorico niti 
približno niso mogli skriti, pa se je vsaj 
deloma omehčal po pokušini ... Kljub 
temu pa nas urbane čebelarje (in vse 
simpatizerje te dejavnosti) čaka še veliko 
dela, da izničimo predsodke, ki so zgolj 
to – nesmiselni predsodki. Velik pozitiven 
korak v to smer zagotovo predstavljajo 
tudi panji na skupnostnem vrtu.

S čebelarskim pozdravom: Naj medi! 

http://urbanicebelar.si

Gorazd Trušnovec



26 Drevesna 
hišica
Skupnostno načrtovanje  
in izgradnja

16. 5. – 5. 6. 2015
Sodelujoči: Alenka, Irina, Janez,  

Jure, Marjetka, Martin, Miha, Peter, 

Polonca, Simon, Uroš, Vid

Dopisovanje iz prve e-pošte, 
7. 5. 2015

Kot je že enkrat pisala Urška, imamo ne-
kaj sredstev za izdelavo hišice na dreve-
su. Vse, ki želijo sodelovati pri oblikova-
nju ideje in izvedbi, bi prosila, da določi-
mo en datum, da se dobimo in razmisli-
mo, kako bi to naredili. 
Pridite z otroki, da tudi oni sodelujejo. 
Dobrodošli tudi vsi arhitekti, ki nas je na 
vrtu kar nekaj. Prinesite s sabo kakšne 
printe idej – kako izgleda kakšna hišica, 
ki vam je všeč, ali če ste že kakšno nare-
dili; tudi jaz bom prinesla. Potem pa sku-
paj oblikujemo končno idejo. 
 
Potek dela:
- oblikovanje ideje, vsi skupaj, sobota  
16. 5. (prvi sestanek)
- naročilo materiala, organizacija akcije 
(Polonca)
- izvedba-izdelava, vsi skupaj, 24. 5.  
(ali več, če bo potrebno)

Prosim predlagajte, kako vam ustreza. 
Lahko se dobimo tudi med tednom po-
poldan; računajte, da potrebujemo za 
razvoj končne ideje kakšne 3 ure.

Lp, Polonca

:::::::::::::::::
mi smo za, bi tudi radi in z veseljem so-
delovali, vendar so pa ravno to soboto 
Odprte hiše in imamo kar nekaj lokacij 
za podelat
kdaj bi to bilo približno, ob kateri uri?
upam da se uskladimo :)

:::::::::::::
Huraaaa! Smo navdušeni nad projektom.
Ali bo nova hišica na drevesu, kjer je že 
zdaj zametek hišice? V tem primeru, bi 
bilo dobro takoj kontaktirati Javno Raz-
svetljavo, ki ima električni kabel navit kar 
okoli drevesnega debla nad obstoječo 
hišico, da se kabel pravočasno prema-
kne.

:::::::::::::::::::
Meni je odlično 16. 5. popoldne.

::::::::::::::::::
Super!!!

::::::::::::::::::::::::
Super ideja. Upam, da bom lahko zraven. 

:::::::::::::::::::
Pozdravljeni!

Naše otroke hiša na drevesu že od nek-
daj mika – tako izdelava kot tudi upora-
ba, zato bi z veseljem sodelovali.
Smo pa tisto soboto ves dan nekaj zase-
deni z dejavnostmi, a morda bomo vmes 
vseeno lahko kaj prišli zraven.

:::::::::::::
Nas žal ne bo, ker imamo na obisku ba-
bico in dedka.
Lep pozdrav!

::::::::::
Super! 

::::::::::
Nam bo uspelo v popoldanskem termi-
nu 
Super, se vidimo!

:::::::::
Čudovito. Pridem.
Lep dan.

::::::::::
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Pozor, 
mestna 
drevesa!
Tematski sprehod in 
otvoritev drevesne 
hišice ob svetovnem 
dnevu okolja.

petek, 5. juNij 2015
Med drevesi nas je vodila  
krajinska arhitektka  
in urbanistka Maja Simoneti

Na vodenem sprehodu po ljubljanski 
soseski Tabor smo se posvetili pomenu 
dreves za mesto in njegove prebivalce, 
spoznavali drevesne vrste, se seznanili 
z aktualnimi pravili in standardi za 
njihovo vzdrževanje in zaščito ter 
razmišljali o možnih izboljšavah zaščite 
mestnih dreves.  
Sprehod smo zaključili na skupostnem 
vrtu Onkraj gradbišča, kjer smo 
se okrepčali s pijačo in jedečo ter 
sproščeno nadaljevali pogovor. Sledila 
je slavnostna otvoritev drevesne hišice, 
ki smo jo za otroke in skupaj z njimi 
načrtovali in zgradili člani Onkraj 
gradbišča. 
 

PriPoročila, ki jih je na 
sPrehodu Predstavila 
Maja siMoneti: 
Kot je že večkrat zapisala in v javnosti 
opozorila Maja Simoneti: »Drevesa 
morajo biti v mestu zaščitena pred 
neprimernim ravnanjem zaradi 
njihovega pomena za ljudi, za videz 
mesta, za okolje in za kakovost bivanja 
nasploh ter tudi zato, ker so pogoji za 
rast in razvoj dreves v mestu zelo težki. 
Zaščita je ukrep, ki v javnem interesu 
preprečuje povzročanje nepovratne 
škode in uničenje mestnega drevja. 
Novo posajeno drevo v mestu težko 
zraste in se razvije v zrelo drevo, zato je 
vsako odraslo drevo zelo dragoceno.« 

(http://ipop.si/2013/11/20/mestna-drevesa-lahko-zascitimo/)
Pri tem je strokovnjakinja poudarila, 
da je za javni interes ključnega pomena 
celovito upravljanje z vsem mestnim 
drevjem in z zelenimi površinami, 
ne glede na lastništvo zemljišča. 
Sodobno mesto zaradi naraščujočega 
pomena zelenih površin in posebej 
dreves za kakovost bivanja, za zdravje 
mestnih prebivalcev, mestnega 
okolja in posredno tudi mestnega 
gospodarstva, ne more več pristajati 
na nenadzirano sekanje dreves in 
samovoljno spreminjanje zelenih 
površin v utrjene površine. Zato mora v 
21. stoletju mestna oblast prevzeti skrb 
za celoten zeleni fond mesta, za vsa 
odrasla drevesa in vse zelene površine 
mesta. To ne pomeni, da nosi sama vsa 
finančna bremena upravljanja ampak, da 
mora vzpostaviti sistem, ki zagotavlja 
učinkovito celovito upravljanje od 
načrtovanja in varstva, do gradnje 
in urejanja novih površin, do rabe in 
vzdrževanja ter do prenove. 

Tak sistem upravljanja  

z drevesi vključuje:

•  povečanje negovalnega obrezovanja 
mladih dreves: drevje je potrebno 
že po saditvi začeti z negovalno 
rezjo oblikovati tako, da se bo 
lepo prilagodilo okolju; na ta način 
kasneje, pri odraslih drevesih ne bi 
bila potrebna drastična obrezovanja, 
ki škodljivo vplivajo na zdravje 
dreves;

•  učinkovito zaščito odraslega 
mestnega drevja pred nepotrebnim 
sekanjem in poškodovanjem: zato 

so potrebna dovoljenja za posek, 
ukrepi (nadomestilo) za nadomestno 
novo saditev za vsako posekano 
odraslo drevo, zaščita drevja pred 
poškodovanjem (posebej med gradnjo 
in pozimi), učinkovit nadzor; 

•  kakovostno strokovno oskrbo 
mestnega drevja – visoki strokovni 
standardi morajo biti uveljavljeni za 
ravnanje z mestnim drevjem ne glede 
na lastništvo (z mestnim drevjem 
lahko delajo samo izbrani, ustrezno 
strokovno usposobljeni izvajalci); 

•  kakovostno načrtovanje razvoja 
in varstva drevesnega fonda 
– sinhornizirano in podprto z 
učinkovitim in preglednim/javnim 
sistemom spremljanja stanja in 
nadzora; 

•  kakovostno načrtovanje in izvedba 
novih saditev – tu so ključni: 
rezervacija prostora – pod in nad 
zemljo, izbira sadike glede na 
prostorske pogoje in pričakovane 
funkcije, čas in izvedba saditve, nega 
v prvih treh letih;

•  sodelovanje zaintresiranih javnih 
in zasebnih, strokovnih in laičnih 
organizacij in posameznikov; 

•  mestno strokovno službo in mestno 
drevesnico.

*Maja Simoneti je tudi soavtorica knjige 
Mestno drevje (Šiftar, A., Maljevac, T., 
Simoneti, M., Bavcon, J.), ki jo je leta 2011 
izdal Botanični vrt Univerze Ljubljani, ki 
povzema vse tehnične standarde in pripo-
ročila za dobro prakso.
 
Organizacija: Kud Obrat in Onkraj gradbišča 
Sofinanciral: MOL – Oddelek za varstvo okolja 



29Štiri leta  
na isti gredi
Družina Konič se je Onkraju pridružila jeseni 2011. S pomočjo že leto dni aktivnih 
Onkrajevcev smo izdelali pravo visoko gredo. To je bilo veliko odkritje, saj smo  
od doma poznali le klasični način obdelovanja vrta. Od takrat se spoznavamo ne 
samo s permakulturo, pač pa tudi in predvsem s skupnostnim projektom in okoljem, 
v katerem živimo.

Prva sezona
Na naši visoki gredi se je bohotila solata, vzgojena iz sadik, sladek grah, ki je 
otrokoma najbolj teknil surov, bučke, ki smo jih velikodušno delili z drugimi, 
paradižnik, ki je bil najlepši, kar smo ga sploh kdajkoli pridelali, veliki grmi  
bazilike, zelene in blitve ter nekaj grmičkov jagod.
Ob pogledu na gredico nam je igralo srce. Veliko časa smo z veseljem preživeli  
na vrtu, se družili z Onkrajevci in si našli prave prijatelje.

Druga sezona
Zastavili smo še bolj na široko. Dodali smo nizek fižol, a so ga sproti do tal 
uspešno kosili prvi rdeči polži. Nadlogo smo odpravljali z vkopanimi kozarčki in 
pivom, dokler se ni nekaj dni stoječa vsebina po nesreči polila po mamini hlačnici. 
Sprijaznili smo se z občasnim ročnim odstranjevanjem polžev, ki je zadostovalo, da 
smo spet pridelali lepo solato (in seme), blitvo, grah in paradižnik. Buč ni bilo, so jih 
sproti pojedli polži.
Onkrajevski vrtovi so fantoma še naprej zagotavljali lep način preživljanja prostega 
časa in spontano vrstniško druženje. Tudi nama dvema, da ne bo pomote.

Tretja sezona
Polžje zalege, ki se je množično naselila na naši gredi, smo se lotili tako, da smo 
najprej posejali ognjič in kapucinko. Ko sta se lepo razrasla, smo v medprostore 
potikali solato, fižol, peso, zelje ... Neuspešno smo pridelovali vse razen graha (pa 
še tega je polovico odkopal in pojedel kos, ki smo ga ob setvi občudovali na bližnji 
veji). Na lastni koži smo izkusili pridelovalčevo žalost ob uničenju letine. Čudovite 
rastline paradižnika je v najlepši dobi rasti v dnevu ali dveh odnesla krompirjeva 
plesen. Izpraznili smo gredo in jo zasadili s štiridesetimi sadikami radiča. Naslednji 
dan je bila greda prazna. Pokosili so jo polži. Ostale so le kapucinke in ognjič. 
Zeleno gnojenje, smo si rekli. Nismo izgubili volje, pač pa smo več svojih moči 
usmerili v skupne projekte, ki so nas prav tako razveseljevali.

Četrta sezona
Polžem smo predali bitko takoj po prvi setvi. Letos so pokosili tudi grah, ko je ta 
komaj pokukal iz zemlje. Ostalo je nekaj rukole in tu in tam kakšna samosevna 
kapucinka ali ognjič. In grmički jagod. Ker pa je letos huda vročina, je bilo na enkrat 
na videz manj polžev. Dokaj pozno smo posadili širi sadike paradižnika in dve 
sadiki bučk. Na gredi se je lepo razrasla tudi meta. Odločili smo se, da bomo gredo 
prepustili vremenu (nič zalivanja razen ob sajenju), škodljivcem (večinoma polžem) 
in izbranim permakulturnim načelom (nič okopavanja). Imamo srečo. Paradižnik 
je lepo nastavil, bučke že presegajo naše potrebe. Le časa za druženje nam letos 
primanjkuje. Obdelujemo namreč tudi čisto naš in veliko večji vrt na Štajerskem. 
Kjer za zdaj ni niti enega rdečega polža ... Kaj vse lahko zraste iz ene same male 
gredice sredi mesta!

Saša, Jure, Martin, Marko

poletje 2015

zeMLja-vrt-
sKuPNOst
Pred petimi leti, konec avgusta 2010, sem 
po naključju vstopila v projekt Onkraj 
gradbišča, ki je bil del festivala Mladi 
levi, zavoda Bunker. Na festivalu so se 
zgodila zanimiva predavanja, razstava 
v hostlu Celica, sprehodi v zanimive 
vrtove in skrite zelene kotičke četrti 
Tabor … Enkratna ekipa umetniškega 
društva Obrat, ki je Onkraj gradbišča 
zasnovala, je bila polna idej, zavod 
Bunker je prispeval ogromno. Ne morem 
dojeti, da je preteklo že pet let, in da 
je štirinajstdnevni festivalski projekt 
prerasel v pravi urbani vrt na zapuščenem 
gradbišču.

ZEMLJA,
Brez zemlje ne gre. V teh petih letih 
smo jo naročili že velikokrat. Problem 
našega prostora je, da  so tla peščena, 
zato je treba zemljo stalno dovažati. A 
iz prvih kubikov zemlje in treh, štirih 
vrtičkov, jih je nastalo preko trideset, ki 
jih obdelujemo po načelu ekološkega 
vrtnarjenja.

VRT
Ko imaš svoj vrt, svoj košček zemlje za 
obdelovanje, si srečen. Vidiš, kaj lahko 
narediš na eni čisto majhni parceli. Naši 
vrtički so res majhni. A nič za to, kar 
zraste, si ti zasejal, posadil, vzgojil. In ta 
paradižnik, paprika, solata, peteršilj, ima 
en tak žlahten okus. Okus po sreči.

SKUPNOST
V tem »razvitem« svetu, ki je prignal 
človeka do skrajnega egoizma, 
potrošništva brez glave in repa, do 
pomanjkanja skrbi za sočloveka, mi je 
čas, ki ga preživljam na Onkraj gradbišču, 
neizmerno dragocen. Tu, na Onkraj 
gradbišča, se lahko usedem, kramljam 
in verjamem, da je v človeku še kaj tega, 
kar ga dela človeka. Da nekaj naredimo 
skupaj, ne le za lastno korist, da na 
delovnih akcijah sodelujemo pri urejanju 
okolice in ne skrbimo le za svoj vrtiček, 
da sodelujemo pri gradnji nove drevesne 
hišice, da sodelujemo z domačimi 
dobrotami ob piknikih, ki sledijo 
delovnim akcijam, da bi jih bilo še več!!
Lepo mi je na Onkraj gradbišča. Da bi le 
trajalo.

Meta Breznik Bertoncelj, 2015 
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Fanzine Onkraj št. 4 je nastal  
v sodelovanju z udeleženci  
Onkraj gradbišča.
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ONKRAJ GRADBIŠČA

Pobudnik: Kud Obrat

Časovni okvir: 2010 – se nadaljuje.  
Vrt smo pognali v okviru festivala zavoda 
Bunker Mladi levi/Vrt mimo grede,  
avgusta 2010.

Lokacija: mirujoče gradbišče ob Resljevi 
ulici v Ljubljani; vhod je nasproti blokov 
Resljeva c. 32 – 34.

Lastnik zemljišča: Mestna občina  
Ljubljana – z lastnikom zemljišča imamo 
sklenjeno pogodbo o začasni brezplačni 
rabi zemljišča, za podaljšanje katere  
zaprošamo iz leta v leto.

Podpora 2010-2015: zavod Bunker,  
Mestna občina Ljubljana, program  
MED – Evropski sklad za regionalni  
razvoj, Ministrstvo za kulturo RS,  
Javni sklad RS za kulturne  
dejavnosti, Semenarna Ljubljana,  
Biobrazda.

V pričakovanju naslednje vrtne sezone  
in nove številke občasnika, vas lepo  
pozdravljamo.


