
Onkraj gradbišča
Projekt skupnostnega urbanega vrta na degradiranem zemljišču v Ljubljani

Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in drugimi 
zainteresiranimi spreminjamo v skupnostni prostor, namenjen vrtovom, druženju, ekologiji, 
izobraževanju in kulturi. Tako uresničujemo cilj projekta Onkraj gradbišča, ki je preverjati in 
predstavljati potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega prevrednotenja z začasnimi in 
skupnostnimi intervencijami.

Lokacija in kontekst
Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici, v bližini glavne železniške postaje in starega mestnega jedra, 
je 1000 m2 veliko zemljišče, ki so ga v letih mirovanja prekrile vrbe, breze in drugo divje rastje ter 
smeti. Onkraj gradbišča smo zagnali avgusta 2010 kot del programa zavoda Bunker Vrt mimo grede, ki 
se je osredotočal na sosesko Tabor, in katerega cilj je bil z nizom dogodkov spoznavati zeleno v mestu, 
spodbujati mestno vrtnarjenje in podpirati socialne urbane prostore. Ozelenela gradbena jama sredi 
stanovanjske soseske, simptom nepremičninskih špekulacij in kapitalistične produkcije prostora, ki 
sledi maksimi rasti in profita, se nam je zdel idealen prostor za tovrstne pobude, ki v ospredje 
postavljajo potrebo po drugačni oživitvi mest in v katerih je prostor konstitutivna dimenzija družbene 
akcije.

Komunikacija
Po ugotovljenem lastništvu zemljišča (Mestna občina Ljubljana) in njegovega statusa (zaradi zaščitne 
ograje zemljišče ni smatrano kot javna površina) smo zainteresirano javnost in zlasti prebivalce četrti 
Tabor s pomočjo ustnih in tiskanih vabil ter plakatov povabili, da se vključijo v načrtovanje, 
oblikovanje in uporabo lokacije. V neformalnih pogovorih z ljudmi, ki živijo in delajo v bližini izbrane 
lokacije, zlasti pa na prvem sestanku z zainteresiranimi – tedaj še pred zaprtim gradbiščem, smo 
preverjali smiselnost našega namena, da bi degradirano zemljišče odprli za začasno rabo in ga 
preuredili v zelen skupnostni prostor, ter prisluhnili željam, potrebam in idejam ljudi, ki jih ta prostor 
zadeva na vsakodnevni ravni. V pogovorih so udeleženi izpostavili potrebo po zelenem, vrtovih in po 
prostoru za druženje. Sorodne ugotovitve sta pokazali tudi sociološka in antropološka študija o četrti 
Tabor, ki ju je zavod Bunker izvedel leta 2010 v sklopu projekta Sostenuto.

S privolitvijo Mestne občine Ljubljana smo zemljišče odprli za začasno uporabo, a dovoljenje smo 
sprva dobili le za čas trajanja projekta Vrt mimo grede – od srede do konca avgusta 2010. Hkrati s tem 
smo na mestno občino naslovili prošnjo za podaljšanje dovoljenja za brezplačno uporabo zemljišča, vse 
dokler se tam ne začne predvidena gradnja. 

Načrtovanje
Po namestitvi vrat za dostop na zemljišče, čiščenju, spoznavanju in ohranjanju samoraslih dreves in 
divjih rastlin ter navozu prvih kubikov zemlje smo se soočili z vprašanjem – ali potrebujemo načrt za 
ureditev območja.

Polonca Lovšin je z umetniško akcijo Dan s kozo simbolno pod vprašaj postavila klasično prostorsko 
načrtovanje. Na mirujočem gradbišču je preživela dan s kozo Hano in sledila njenemu gibanju po divje 
zaraščenem terenu. Na podlagi beležk o kozinem gibanju je izrisala načrt za organizacijo prostora. V 



nasprotju z racionalnim pristopom ortogonalne mreže sta bili vodilo načrta kozino iskanje hrane in 
raziskovanje okolice. Načrta sicer nismo nikoli prenesli v prostor, odločili smo se za načrtovanje 
prostora, ki temelji na aktivnem vključevanju okoliških prebivalcev in drugih zainteresiranih ljudi.

Participacija
Vloga javnosti in njenega aktivnejšega vključevanja v procese odločanja o razvoju in urejanju 
mestnega prostora je pomemben vidik projekta. Prav participacija javnosti v urbanističnem in 
arhitekturnem načrtovanju se zdi danes pomembna priložnosti za preseganje omejitev neoliberalne 
urbane politike (glasnik katerih je tudi mirujoče gradbišče, na katerem projekt poteka), katere glavna 
cilja sta gospodarska rast in maksimiranje profita. Poleg tega je koncept participacije priložnost za 
samo redefinicijo arhitekturne in urbanistične prakse. V času tržno usmerjene družbe, je potrebno biti 
kritičen do prevladujočega pojmovanja arhitekture kot discipline, ki je osrediščena na arhitekturo kot 
objekt/tržno dobrino in jo razširiti na procese in odnose, ki se oblikujejo skozi produkcijo prostora.

Vendar pa participacije ne smemo preprosto romantizirati. Dandanes postaja participacija tako rekoč 
standardizirana in institucionalizirana praksa v umetnosti, arhitekturi in prostorskem načrtovanju. V 
tem pogleduje je organiziran in formaliziran (mnogokrat tudi manipuliran) postopek, ki – zlasti v 
primeru arhitekture in urbanizma – pogosto temelji na nekritičnem razumevanju, ki v središče pojma 
participacije postavlja ideal konsenza in homogenosti. Menimo, da participacija ne more in ne sme 
postati standardizirana norma oziroma tehnika, saj to predpostavlja tudi standardiziranega udeleženca. 
Ker abstraktna skupnost udeležencev ne obstaja, tudi ne more obstajati obča metoda participacije. 
Namesto iskanja univerzalnih instrumentov in orodij za vpeljevanje neke vrste dialoga v arhitekturne in 
urbanistične procese načrtovanja bi morali stremeti po oblikovanju participativne prakse kot prakse  
spreminjanja (termin, ki ga uporablja Doina Petrescu) – ki pomeni kritično prostorsko prakso, ki se 
zaveda razmerij moči, si zastavlja etična vprašanja, prevzema družbeno odgovornost in se z vsakim 
novim projektom, ki se izvede v novem kontekstu, vedno znova iznajde na novo.

Proces
Poletje, jesen in zima 2010 so šli mimo z majhnim številom sodelujočih; poleg nas, organizatorjev, se 
je v akcije urejanja zemljišča vključilo le nekaj izjemnih posameznikov. Vedeli smo, da je pri 
ustvarjanju vezi z okolico treba vzbuditi zaupanje ter da sta čas in prisotnost pri tem ključna. Kljub 
temu smo včasih dvomili, ali nam bo uspelo spodbuditi ljudi, da prevzamejo del odgovornosti za 
urejanje prostora v njihovi neposredni okolici, jih navdušiti nad vrtnarjenjem in pridelovanjem lastne 
hrane ter spodbuditi k nekoliko drugačnemu druženju.

Konec decembra 2010 je Mestna občina Ljubljana izdala pogodbo o enoletni brezplačni uporabi 
zemljišča in s tem podprla primer samoorganiziranega urejanja mestnega prostora. Nov zagon je 
prinesla pomlad 2011, ko so se okoliški prebivalci odzvali na naše povabilo Naredi si svoj vrt. Z 
vabilom smo ciljali na željo po vrtnarjenju, ki ima pri nas tako dolgo in bogato tradicijo. Na sestanek je 
prišlo več kakor dvajset zainteresiranih, ki so si že isti dan navdušeno začeli postavljati svoje gredice. 
Pri izdelavi gredic smo sledili principu reciklaže in v glavnem uporabljali materiale, ki smo jih našli na 
lokaciji – odpadni les in kamne. Sproti smo določali njihove pozicije in skrbeli, da so med njimi ostale 
poti in skupni prostori. 

Pravila
Kot pobudniki smo določili tri osnovna pravila souporabe prostora na Onkraj gradbišča: vsak si izdela 
svojo gredico oziroma v kolikor tega sam ni zmožen, sodeluje pri izdelavi svoje gredice; pri vrtnarjenju 
niso dovoljena kemična sredstva; poleg skrbi za svoj vrt pa mora vsak udeleženec prevzeti tudi del 
skrbi za skupni prostor. Z udeleženci smo se dogovorili o drugih pravilih souporabe prostora (o katerih 



smo se skozi razvoj projekta tudi sproti dogovarjali) in po podpisu pristopne izjave novim članom 
predali ključe vhodnih vrat in vrtne lope, ki smo jo postavili za spravljanje skupnega orodja. S tem je 
prostor postal dejansko skupen, vključeni v Onkraj gradbišča pa smo se z našo raznolikostjo in 
različnimi intencami glede sodelovanja ter nepredvidljivostjo in ustvarjalnostjo, ki ju prinaša skupna 
udeležba v takem projektu, povezali v začasno eksperimentalno skupnost.

Skupnost
Ideja skupnosti, ki ji v projektu sledimo, je skupnost kot oblika odnosov in ne kot homogena enota 
(kolektiv). Homogena skupnost briše razlike in protislovja, kot tudi produktivne konflikte in pogajanja, 
ki so nujno povezani z deljenjem prostora, orodij, vode, nalog, časa, … Ta vidik konflikta in pogajanja 
je pomemben, saj je bolj povezan z dogovarjanjem odnosov med razlikami in ne toliko s potrjevanjem 
skupnega, ki temelji na podobnosti. V nasprotju z idejo skupnosti, ki temelji na ideji identitete in 
pripadanja (biti v), ki je vedno izključujoča do drugih/zunanjih, v projektu stremimo k skupnosti, ki 
proizvaja bolj odprte in fluidne odnose in na ta način spodbuja občutek biti z. Kot vrtovi na Onkraj 
gradbišča nimajo poenotene podobe, tako tudi skupnost, ki se razvija skozi in v projektu, sestoji iz 
fragmentov. In kot je vrtnarjenje dejavnost, je tudi skupnost dejavnost in proces za izoblikovanje 
odnosov, povezav – med udeleženci Onkraj gradbišča, pa tudi onkraj tega.1

Učenje iz prakse
Smo zagovorniki skupnostne akcije. Za nas je pomembno graditi znanje skozi akcijo, pri čemer pa kot 
pomemben del prostorske prakse smatramo tudi refleksijo in teorijo. Ti lahko zavzemata različne 
oblike: od mesečnih sestankov, izdajanja občasnega fanzina, povezovanja s sorodnimi pobudami do 
organiziranja predavanj in razgovorov, ki obravnavajo teme, lastne naši pobudi. Na ta način razvijamo 
védenje o tem, kaj projekt, kot je Onkraj gradbišča, pomeni v kontekstu mesta Ljubljane, njegove 
prostorske in okoljske politike, kaj pomeni v kontekstu bogate lokalne tradicije vrtičkarstva ter kaj v 
kontekstu številnih lokalnih prostorskih pobud ter drugih sorodnih projektov urbanega vrtnarjenja in 
participativnega urejanja prostora v globalnem merilu.

Urbani vrtovi – lokalne reference
Vzpostavitev skupnostnega urbanega vrta v centru Ljubljane, na zemljišču, ki je v javni lasti, 
predstavlja tudi kritiko in prepotrebno alternativo novi mestni politiki urejanja in oddajanja vrtičkov v 
Ljubljani, ki je bila z mestnim odlokom sprejeta leta 2009 in se je začela izvajati leta 2010 s prvimi 
vzorčnimi vrtički. Trenutna mestna politika in ukrepi za urejanje vrtov, ki so v projektu služili kot 
negativna referenca, predstavljajo rigiden, standardiziran in pretirano formaliziran pristop, s kriteriji za 
možnost najema vrtička (starost in dohodki) vrtičkarska območja spreminjajo v socialni geto, mestne 
vrtove izrivajo na mestno obrobje, za povrh pa predvidevajo drastično zmanjšanje površin za 
vrtičkarska območja.

Vrtnarjenje za lastne potrebe se je v Sloveniji, sorodno kot drugod po Evropi, razmahnilo s pojavom 
industrializacije. V primeru Slovenije se je to zgodilo na začetku 20. stoletja, vendar pa vrtičkarstvo pri 
nas tedaj še ni bilo organizirano v taki meri, kot je že bilo marsikje po Evropi. Po drugi svetovni vojni 
so se motivi za vrtičkarstvo bistveno spremenili. Vloga preskrbe se je zmanjšala, krepil pa pomen 
oddiha in rekreacije, o čemer pričajo ureditve vrtov. Sredi 80-ih let 20. stoletja je bilo vrtičkarstvo v 
Ljubljani v precejšnjem razcvetu, v 90-ih pa so se vrtičkarska zemljišča še povečala (iz 2 km2 sredi 80-
ih na 2,67 km2 sredi 90-ih). V naslednjem desetletju je prišlo do upada skupne površine vrtičkov, ki je 
1 Gl. Vijay Devadas in Jane Mummery, “Introduction – Community Without Community”, Borderlands e-journal, let. 6, 

št. 1, 2007. V članku se avtorja sklicujeta in idejo skupnosti, kot jo definirata Jean-Luc Nancy in Giorgio Agamben. 
http://www.borderlands.net.au/issues/vol6no1.html [20. 12. 2012].



sredi 2000 obsegala 1,86 km2. Spontano rastočim in urejenim območjem vrtičkov pa je v drugi 
polovici 2000 mestna uprava stopila na prste – sprva, z odstranitvijo prostorsko in vizualno 
“neprimernih” vrtičkov (ob mestnem pokopališču Žale, ki je zaradi Plečnikove arhitekture lokalni 
kulturni spomenik), v naslednji fazi pa tudi z okoljsko neustreznih, vodovarstvenih, območij (ob reki 
Savi). Do 2008 se je površina vrtičkov tako zmanjšala na 1,3 km2.2

V času, ko vse kaže, da se bo vsesplošna kriza – gospodarska, finančna, okoljska in družbena – 
zaostrovala; ko so odločni ukrepi za večanje samopreskrbe s hrano ter trajnostnega razvoja neizbežni; 
in ko je očitno, da javna sredstva v Ljubljani ne omogočajo nadaljevanja urejanja mestnih vrtov v 
obsegu in tempu, kot je bilo prvotno zamišljeno – pa četudi na tem mestu odmislimo njihovo 
problematično zastavitev –, se zdi premislek o drugačni politiki organiziranja mestnih vrtov nujen, 
sistemska podpora civilnim pobudam za urbano ekološko vrtnarjenje pa ključnega pomena. Skladno s 
sodobnimi principi v urbanizmu, ki naj ne bi določal, temveč omogočal, je potrebno zastaviti tudi 
politiko urejanja mestnih vrtičkov. Premisliti je potrebno kategorije lepega, kar je pogost očitek 
samooblikovanim vrtičkarskim območjem, se odpreti novim pojmovanjem skupnostnega in javnega 
zelenega prostora, v načrtovanje, oblikovanje in upravljanje katerih je potrebno aktivnejše vključiti 
javnost, spodbujati ekološko vrtnarjenje, ovreči omaloževanja vrtičkarstva kot ruralne ostaline in se 
odpreti za reurbanizacijo Ljubljane, ki ne pomeni le zgoščanja pozidave (kot je razumeti aktualno 
mestno prostorsko politiko), temveč tudi heterogenost in pluralnost prostorskih, družbenih, kulturnih in 
bivanjskih praks ter estetik.

Onkraj gradbišča je danes v polnem teku, pa vendar na svojem začetku. Želimo si, da bi se projekt kot 
svojevrsten primer urejanja degradiranega mestnega območja po principu “od spodaj navzgor”, kot 
seme lahko prenesel tudi na druge, sorodne lokacije v Ljubljani. In v tej smeri gredo tudi naše 
prihodnje akcije. 
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2 Povzeto po: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj, Vrtičkarstvo v Ljubljani, ZRC, Ljubljana, 2009, str. 64-65.


