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4 5‘Vrtičkarstvo pregledno in prepričljivo 
kaže, kako lahko z lastno močjo preskrbi-
mo ‘’svoje potrebe’’, kar je za večino ljudi 
danes zaradi ostre ločitve funkcij (stano-
vanje, delo, nakupovanje, izobraževanje 
in uživanje v prostem času) postalo že 
težko dojemljivo. Vrt torej vodi k samo-
stojnemu kreativnemu delovanju in ostri 
pogled za živo in lepo. Predstavlja proti-
pol 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

Polonca



76 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 
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 



8 9vključevanje 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.
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
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002 003 004 + 005
Na omejenih površinah, času in odnosih 
se rojevajo največje ideje/izumi, zato  
življenje vzpodbuja inovativnost (biti tu 
in sedaj) in trajnost (skozi navidezno 
spreminjanje) skozi 5 dimenzij življenja: 
3D prostor, čas in odnos do »sveta« v in 
izven nas (do tja vodi senzibilizacija).
Vrt –zunanji  bivalni prostor naj nam bo v 
veselje in ne v breme. Pri načrtovanju vrta 
ima rahlo prednost funkcionalnost pred 
estetiko. Trendi so pika na i.
Vrt kot mini esenca narave je skupek živih 
organizmov v prostoru, času in medseboj-
nem sobivanju. Popolnega vrta ni. Le ta je 
prilagojen tipu tal, bivalnemu prostoru in 
človeku, ki ga obdeluje/kultivira. Tako 
postane vrt kot prostor ogledalo našega 
doživljanja narave v nas. Vsebuje tako 
človeka kot živali, rastline in mikroorga-
nizme. Brez kamenčkov in vode seveda  
ne gre !

Uroš Križaj

Sem mala, vesela gredica,
sem lepa gredica nasploh.
Le kaj bi brez mene počeli,
saj z mano je vedno lepo.

Sem mala, gredica, vesela,
sem lepa gredica nasploh.
Le kaj bi brez vas jaz počela, 
samevala bi žalostno.

Sem mala, vesela gredica,
sem lepa gredica prav res.
Kako bom v prihodnje živela,
pokazale bodo roke.

Pojemo po napevu slovenske narodne  
“Sem deklica mlada, vesela”

Luka in Nataša

Onkraj je prostor, kjer se čas ustavi, kjer 
dobim občutek, da me mesto ne prehite-
va, in od koder težko odidem slabe volje. 
Spominja in opominja na čase, ko so  
vrtovi prebivalce našega mesta ne samo 
(samo)oskrbovali z zdravim sadjem in 
zelenjavo, ampak tudi poskrbeli za  
druženje in oblikovali temelje skupnosti, 
ki danes izumirajo.

Katarina

Kdo bi si mislil, da je tak užitek gledati 
kako solata raste! Ne glede na to, da  
potem, ko z njo opravijo polži, izgleda 
bolj kot idrijska čipka. Moj mali urbani vrt 
pri železniški postaji postane novi mikro-
kozmos, kjer se lahko igram boga. A kot 
bog stvari očitno še nimam popolnoma 
pod nadzorom, kajti na gredi mi uspe 
ustvariti le neobvladljivo jedilno džunglo. 
Hvala bogu!

Katja
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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 & Neža Duša Draž

Risba: Vlado Gudac
Vlasta
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Na vrtovih Onkraj se je začela prebujati 
pomlad. Za vse tiste, ki boste letos pose-
jali korenje, je naslednji enostaven recept. 

Korenjevi rezanci
Potrebujete: 
150 do 200 g moke
1 kuhano korenje (ali več manjših,  
če vam jo letina zagode …)
1 jajce 

Korenje zmeljite v multipraktiku, če ni-
mate multipraktika, ga lahko pretlačite z 
vilicami. Dodajte celo jajce in moko ter 
zgnetite testo za rezance. Testo pustite 
počivati kakšno uro, nato ga razvaljajte in 
napol posušite, da se bo dalo rezati. Zvijte 
ga in narežite na pol centimetra široke 
rezance ter posušite do konca.

Rezance lahko pripravite med velikonoč-
nimi prazniki skupaj s korenčkovo torto 
in na kosilo povabite vso družino ali pa 
jih podarite prijateljem.

Dober tek!     Lučka Kakler

Pa še par misli, zakaj je nam tako všeč 
vrtnarjenje.
Gre za stik z naravo. Ko vidimo, kako 
vržemo seme in kar zraste solata, korenje, 
redkvice. Ko posadimo čebulček in se 
zredi v čebulo.
Zanimivo je to, da otroci prej sploh niso 
radi jedli zelenjave. Odkar pa nam je ne-
kaj zraste na vrtu, pa zelenjavo vsi radi 
jemo - tudi drugo, ne le to z našega vrta. 
Najboljša je pa seveda sveže nabrana, 
sploh, če se da pojesti kar na vrtu....

Jože

V neposredni bližini stanovanja imam 
majhen vrtiček, ki mi predstavlja v pomla-
danskih in poletnih dneh eno popestritev. 
Gojim začimbe, paradižnike, bučke, bli-
tvo, peteršilj, zeleno in pehtran. Spečem 
tudi pehtranovo potičko za kakšno sku-
pno srečanje naših vrtičkarjev.

Hoenigmann Stanislava

Grem v zeleno
Ej, ej, kaj delaš? Zdaj se hočem dotaknit tega male-
ga človečka, ki me gleda in vse ponavlja za mano, 
pusti me pri miru! Kaj mi tlačiš roke v to obleko, ne 
rabim tega, me nič ne zebe. Prav, ne nehaš, bom pa 
bolj glasno protestirala.

UEEEEEEEEEE! UEEEEEEEEE! 
No, je pomagalo ane, si odnehal. Zmaga! To obla-
čenje, kdo si je to izmislil, a ne bi bilo bolje, da bi 
bili brez te obleke in bi se manj drla, in vidva bi 
bila bolj vesela. Najbolje, da povem:

BA ATA TATA TA BA BA.
No, saj ne vem kaj se trudim, nič ne dojamejo. 
Ampak prej ali slej  jima bom nekaj dopovedala, pa 
tudi, če bom morala govoriti tako kot onadva. No, 
pa sem že v sedežu na kolesih. Super, gremo ven.

IIIIIIIIIII! BR BR BR BR!
O že gremo, najprej se stlačimo v to omaro! 
O lej, spet ta mali človeček, ki vse ponavlja za 
mano, se ga bom s prstom dotaknila. Kaže, da je 
na drugi strani neke nevidne stene, nič ga ne dose-
žem. Ampak, je pa vztrajen, kar še vedno ponavlja 
za mano. No mi gremo, papa.

Kam gremo danes, upam, da kam daleč. O nekaj 
leti okoli pa malo sedi, pa leti pa tako. Mama je 
rekla „Glej ptička, a vidiš golobčka?“. Pa ja, zara-
di mene lahko rečeš temu tudi tako, ampak ali ni 
boljše:

DA DA BA DO.
No, se že premikamo, pa tudi že ustavljamo. Kaj je 
to, a nismo šli ven? O, tu je pa malo drugače kot 
tu okoli. Več je zelenega, rada imam zeleno. Moja 
najljubša kocka je tudi zelena. Pa tudi diši druga-
če. Ata mi da včasih kakšno to zeleno stvar pod 
nos in vsaka diši drugače. To bi tudi danes:

BO!
Ne vem, če je razumel, upamo na najboljše. Kaj 
smo zdaj na miru? Dejte me ven iz tega sedeža na 
kolesih. 

UAAAA, UAAAA!
No, to je že boljše. Mama nekaj koplje in puli, jaz 
tudi rada kaj izpulim. Tja bi, tja. Hmmm, nekaj 
okroglega rumenega na zeleni palčki. Ata kaj mi 
daješ to pod nos, me žgečka!

APČIH! BO.

Diši pa lepo, daj mi to, da še poskusim, če je tudi 
okus tega tako dober. Mmm, znosno, ni za pljunit 
ven. Samo, da mi ne bosta dala tega za kosilo. 
Imam raje tiste podolgovate oranžne zadeve pa tudi 
rumene bunkice. Vidim, da onadva jesta še več 
različnih svari, samo mi ne dasta za poskusit. No, 
se pa izboljšujeta, dobim vedno več tistega kar 
onadva žvečita. Ej, kaj si mi vzel to!

MA TA TA MA!
Tu vedno dobim kaj novega v roke, pa po tleh je 
drugače kot doma pa veliko velikih in malih ljudi 
vidim, ki vedno kaj zanimivega delajo. No, ravno 
se en mali smeji in kriči, ko se spušča po tej dolgi 
modri zadevi. Videti je zabavno, bom poskusila, ko 
me bosta kaj izpustila iz rok.  

Nič, kaže da gremo domov, me že dajejo v sedež na 
kolesih. Mama je nekaj zelenega sabo vzela pa tudi 
rdeče kroglice z zelenim čopkom. Kaj bo s tega? 
Gremo gremo, kaj se ne premikamo?! 

Rada pridem sem na zeleno, bomo še prišli.
 
Misli: Sara
Misli bere: Simon    
Pomaga: Senta

015013 + 019

... skozi Marijine oči
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Moj vrt
Že v prejšnji številki časopisa Onkraj  
sem se spopadla z umetniškimi in drugimi 
konotacijami vrtnarjenja. Medtem je  
minila še ena sezona, ki ni postregla z nič 
več odgovori, pravzaprav je sprožila še 
več vprašanj. 
Na primer: kakšen je odnos narave do 
urbanega pridelovalca, ki je po zelenjavo 
navajen hoditi v trgovino, kjer je vse pri-
ročno opremljeno z imeni, poreklom (in 
ceno)?  Kjer ni nobenih sezon več in vse 
zraste istočasno na policah? Vedno razmi-
šljamo o našem odnosu do narave, zelo 
redko pa si vprašanje postavimo obratno. 
Kot se je do sedaj izkazalo na moji gredi-
ci, ki v tem kontekstu predstavlja naravo, 
me precej podcenjuje in je dokaj skeptič-
na do mojih zmožnosti gojenja česarkoli. 
Zato se povsem naravno postavlja nasle-
dnje vprašanje, namreč, kako ta odnos 
izboljšati? Svoj odnos do narave bi lahko 

spremenila z branjem priročnikov za  
gojenje rastlin, z intenzivnejšim ukvarja-
njem z vrtnarstvom in še s celo vrsto 
stvarmi. Ampak kako izboljšati odnos  
narave do mene? Kako jo prepričati, da  
bo mene in moje poskuse jemala resno? 
To je in ostaja neznanka.  
Na srečo je tu nova sezona in z njo kot 
vedno upanje, da se bodo pojavili  
odgovori. 

Mateja Kos

sivka
oaza miru 
orodje
za igro 
otroci 
doživljajo
naravo 
raziskujejo 
čas
je prijetno počasen
delo
je neverjetno prijetno
ljudje
neobremenjeni svobodni 
seješ
božaš
zaužiješ
zemlja
ki jo čutim

Ana Stebe

Domača valilnica Onkraj: prvo sadno drevje Vertikalni čaj @ Bikofe Trnovski vrtovi

Irena WoellePri Boštjanu Rimska Velika čolnarska

Sedem vrtov



18 19

033 + 034031 + 032029
Vrtička smo se lansko pomlad testno lotili 
brez kakršnegakoli znanja in izkušenj. Pa 
se je izkazalo, da z malo sreče, dela in 
posvetovanj lahko pridelamo tudi kaj za 
na naš krožnik. Skrb za ta delček zemlje 
nas je močno zasvojila. Predvsem je lepo 
videti, s kakšno vnemo dela vsa vrtna 
opravila naša 3 letna Jutra.

Darja, Chris in Jutra

Alenka Korenjak
Nina Meško Naš onkraj

Onkraj zelen 
prijeten teren, 
za klepet s sosedi, 
brkljanje po gredi. 
In še za kosilo 
zelenjave obilo.

Vid, Irina, Samo 
 
 

Jutra, 2.5 let

030

Martin Kanous, 6.5 let
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Utrinki najmlajše..
Že ko sem lebdela nekje v bližini Onkraj, 
čakala na pravi trenutek, da se potopim v 
popolno deželo – mamin trebuh, sem ve-
dela, da sem izbrala pravo okolje za svoj 
razvoj… Gredica je počakala moje starše, 
čeprav nista ravno vešča, kako vzgojiti 
užitne rastline. Tako je potekal ta eksperi-
ment po permakulturnih načelih. V tre-
buščku sem rasla in na pomlad me je že 
navdihnil vonj po naravi, slišala sem bren-
čanje čmrljev in čebel. Tako sem lahko 
spremljala, kako se je delal prvi načrt za 
vrtiček. Poleti je mama sopihajoče preko-
pavala in sadila vedno nove sadike in se 
nežno jezila glede polžev in slabega vre-
mena, ki so ji uničili pridelek. Bila sem tik 
preden pokukam na ta svet, tik preden 
uvidim to lepoto, ki sta jo starša ustvarja-
la. In tako sem prišla. Že po 10 dneh sta 
me v nosilnem traku pripeljala tja. Večkrat 
sem se dojila, medtem ko je očka pridno 

zalival gredice. Spoznala sem tudi dve 
prijazni sosedi. Videla sem prvo jagodo  
in prve paradižnike, zavohala prvo sivko, 
baziliko, origano… V senčki sem rada 
zaspala. Enkrat sem se med delovno akci-
jo zbudila v vozičku in se čudila tej zeleni 
energiji dreves nad mano. Zdaj se že pla-
zim, letos bom že kaj pomagala razkopat. 
Letos bom verjetno uničila kakšno sadiko. 
Naslednje leto pa bom že kakšno posadi-
la... Lepo je, vesela sem, da sta starša  
mestna človeka z velikim občutkom za  
naravo.

Nike Kobal

Izdam vam družinsko skrivnost ...  

recept za 
rabarbarino torto
Moja najljubša je ... in, ker je moj rojstni 
dan v začetku meseca maja ...
mi jo je moja mami Mara vsako leto  
naredila, če je le že dobila rabarbaro.

SeStAVINe:

bISKVIt: 6 jajc, 6 žlic sladkorja, 6 žlic bele 
moke

Mešaš 6 beljakov, da nastane sneg ...      
dodajaš postopoma 6 žlic sladkorja
                        
in potem izmenično 6 x 1 rumenjak ...     
1 žlica moke

Biskvit pečeš na 180ºC 40 minut ...           
pustiš v pečici še malo, da se ohladi.

Ko je ohlajen, ga prereži na pol ...           
in ga malo namočiš ... da ne bo presuh ...
namažeš prvo plast rabarbare ...         
pokriješ z drugim delom in še enkrat         
namažeš ... z rabarbaro.
Stepeš eno sladko smetano in jo premažeš 
čez celo torto.

NADeV: 4 šope rabarbare 
za prst vode + malo sladkorja 

Rabarbaro olupiš ... narežeš na kocke,  
daš v ponev ... malo posladkaš ... doliješ 
minimalno vode in na zmernem ognju, ob 
stalnem mešanju počakaš, da se razpusti.
Ohladiš in namažeš po biskvitu.

SKrIVNoSt je ŠLA V jAVNoSt ...  
PA Dober teK ...

Meta Breznik Bertoncelj

Vrtičkanje
Preden sem se preselila v Ljubljano, sem 
živela s starši v naselju blizu Domžal, kjer 
imamo hišo in okoli hiše kar nekaj zemlje, 
ki jo namenjamo za vrt. Tako sem že od 
malega navajena na vrtičkarske cikle – oče 
je jeseni in/ali spomladi preštihal vso ze-
mljo, obrezal drevesa in jih poškropil pro-
ti zajedalcem, mati pa ima pod kontrolo 
sajenje, flancanje, zalivanje in pobiranje 
pridelkov. Seveda so tudi mene spodbujali 
k zanimanju in pomoči pri vrtnih opravi-
lih. Ponavadi smo se zmenili, da je bil en 
mali del zemlje kot moja gredica, za kate-
ro sem lahko skrbela sama. Pri ostalem 
delu pa se spominjam predvsem bujnih 
letin pridelka fižola, kumar, blitve, bučk, 
krompirja ... nabiranja, čiščenja zelenjave 
ter kuhanja in vlaganja. Mami sem vedno 
rada pomagala pri vlaganju kumaric in 
raznih kompotov, marmelad. Še vedno 
vsakič, ko pridem na obisk, dobim za po-

potnico kako gajbico sezonske zelenjave 
in se pošalimo, da je to moj eko zabojček.
Ravno zaradi tega je bila moja želja, da bi 
tudi po tem, ko sem se po spletu okoliščin 
tako rekoč kar za stalno preselila v Lju-
bljano, tudi tu imela svoj vrtiček. Ravno v 
času, ko sva s partnerjem kupila (pred-
vsem s pomočjo staršev) stanovanje na 
Slomškovi ulici, sem v neki reviji brala 
članek o projektu Onkraj gradbišča in bila 
presenečena in navdušena, da se tak pro-
jekt dogaja pred mojimi vrati. Kmalu za 
tem sem kontaktirala Urško in dobila po-
vabilo za prvi sestanek...
Zdaj že tretjo sezono vrtnarim in se sproti 
učim zadev, ki so pomembne za dobro 
rast zelenjave. Fino je, da lahko dobiš na-
svet od sovrtičkarjev, ki imajo na tem po-
dročju že več izkušenj in znanja. Ker se je 
dogajalo, da sem prvo leto veselo gojila 
zelo velik in krepak plevel v pričakovanju, 
da iz njega zraste soja  pa smo se pogo-
varjali in so mi gospe svetovale, da naj ga 
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cvetov in semen in se še bolj razmnoži.  
Pa saj ne moreš vedet vsega, zato pa je 
povezovanje in medsebojno sodelovanje 
pomembno ter kakšna bolj strokovna  
predavanja, ki se organizirajo, da se lahko 
sproti učimo in nadgrajujemo svoje znanje 
za čedalje boljše letine.
Za letos si želim in seveda tudi ostalim 
sovrtnaricam in vrtnarjem čim manj  
polžev in suše ter veliko zdrave sveže  
zelenjave, sadja in cvetic. 

Monika Cerar

Sama nikoli nisem imela teženj, da bi po-
stala “taprava” vrtnarka, še posebej, ker je 
za naš vrt doma redno in skrbno poskrbe-
la mama, mi pa smo vedno samo pridno 
pobirali pridelke.   
Z vrtički sem dobila priložnost za učenje 
in eksperimentiranje s semeni in rastlina-
mi, s tem pa je prišlo tudi spoznanje, da je 
za dober pridelek potrebno kar nekaj tr-
dega dela in vestnost. Onkraj zame pome-
ni med drugim zelenjavno oazo sredi me-
sta, kjer lahko pridelaš dovolj za veliko 
slastno skledo poletne solate.  

Lučka Urška Novak

Onkrajevsko  
vrtičkarsko sezono  
si lahko podaljšate
Letošnjo zimo smo Koničevi naredili  
zanimiv poskus podaljšanja sezone  
vrtnarjenja. Taki zagreteži, kot smo mi,  
se preprosto ne damo.

Vzrokov je bilo več:
•  Martin je v smetarnici našega bloka 

našel zapuščen lesen poštni zaboj in ga 
rešil propada na smetišču 

•  Saša je brala o neki super obliki zimske-
ga ohrovta, ki je bogat z vsemi mogoči-
mi minerali in seme tudi kupila

• Jure je priskrbel dve paleti in šel kupit 
folijo za bazene

• Marko je pomagal vsem trem.
 
Lesen zaboj smo položili v kot balkona in 
ga postavili na dve paleti. Dno in stranice 

smo prekrili s folijo za bazene. Dizajn je 
letos bolj prvinski, ker smo hiteli, drugo 
leto bo bolje. Zaboj smo napolnili z ze-
mljo (Prst - Semenarna Ljubljana - vijolič-
na vrečka - po naših večletnih izku-

šnjah ena od boljših vrst zemlje, ki je na 
voljo v trgovinah). 
Avgusta sem v lončke sejala ohrovt vrste 
Red giant - brassica juncea var. rugosa.  
Dobi se pri Amarantu. Sicer ni neka av-

tohtona sorta, vam pa povemo, da se ob-
nese. Septembra sem lepe sadike presadila 
na gredico. V prvem tednu novembra, ko 
smo se vrnili s potovanja in našli prazen 
hladilnik, sem ohrovt prvič porezala in 
naredila najboljšo ohrovtovo juho s krom-
pirjem (kako se po tednu prehranjevanja 
drugje prileže domača hrana!).
Ohrovt je rasel celo zimo, liste sem obtr-
gavala po potrebi. Samo enkrat, v času 
žleda, so listi za en dan pomrznili, kot bi 
jih požgalo, a so se že naslednji dan spet 
postavili pokonci. Poleg ohrovta sem pre-
zimovala tudi nekaj dišavnic, ki smo jih 
imeli na Onkraj (oljčna zel, perujski žaj-
belj, citronka, petršilj), vse so preživele. 
Presadila sem tudi blitvo, in tudi ta je ves 
čas rasla, mogoče malo manj zagnano kot 
ohrovt.
Surove liste sem kdaj pa kdaj podtaknila v 
kakšen smoothie, ampak potem je vse 
ostalo meni, ker fantom zelena barva smo-
othia in klorofil ne gresta preveč.

047 049
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Večkrat sem si po prihodu iz službe odtr-
gala nekaj listov (5-6), jih na grobo nare-
zala in na hitro prepražila na olivnem olju. 
Nastala je posteljica za prav tako na hitro 
popečene šitake. Priporočam, zelo dobro 
in hitro pripravljeno.

Opozarjem samo na malce pikanten okus 
tega ohrovta, lahko bi rekli, da spominja 
na hren. Če ni veliko krompirja zraven, 
sta naša najmlajša člana bolj zadržana, 
midva z Juretom pa uživava.

Prilagamo dve fotografiji in vas vabimo, 
da skupaj z nami premikate balkonske 
meje v vrtnarstvu! Pa poročajte o izku-
šnjah!

P. S.
Ko sem se z Irino nedavno pogovarjala 
o svojem balkonskem pridelku, je pogo-
vor nanesel tudi na temo, ki na naš poskus 
vrže drugačno luč. Globalno segrevanje, 
pa podnebne spremembe, pa vremenske 
posebnosti v zadnjem času, pa napoved 
vseh mogočih katastrof.... Morda pred de-
setletjem ali dvema kaj takega res ne bi 
bilo mogoče, a človek mora vzeti to, kar 
pride mimo. Mi smo kljub vsemu zado-
voljni, za planet vsak dan prispevamo po 
svojih močeh in predvsem z Juretom skr-
biva, da se učita ta mala dva. Upajmo na 
najboljše! 

Konič Martin, Saša, Jure, Marko

Moj vrtiček
Kaj reči o mojem malem vrtičku. Veliko 
mi pomeni, komaj čakam, ko začne lepo 
vreme, da sem vsak dan pri moji gredici.
Lepo je gledati iz dneva v dan, ko poseješ 
semena in čakaš, da začne zeleneti. Tako 
hitro potem rastline rastejo in rastejo. 
Gledam, kot da se rodi eno življenje, bdiš 
nad njim, ga hraniš, vzgajaš, dokler ne 
zraste. Potem pričakujem njegov cvet, ki 
je posebej lep, če so na gredici še kakšne 
rožice. Res je, kot pri vsakem delu, mi je  
občasno zalivanje v breme in to vsak dan. 
Pa je problem, ko si na dopustu, a vročine 
so takrat ponavadi največje in srce te boli, 
ko si nekje daleč, a zelenjava čaka na ka-
pljice vode. Še lepše je na jeseni, ko rodi-
jo svoje plodove in ima ta moj plod, ki je 
nabran na moji gredici, veliko večjo težo 
glede na plod, ki ga kupim v trgovini ali 
na tržnici. 
Zato je ta moja greda en moj duševni po-
čitek in sreča, ko gledam, da nekaj raste 
na njej.

Lenka Stanić

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.
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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

Nina in otroci iz “na divje” delimo

bezgov sirup  
osnovni recept:
3kg sladkorja +3 l vode (skuhaš skupaj)
dodaš
30 cvetov bezga
4 dag citronke
nekaj limon z lupino vred
pustiš stati 24 ur, precediš in naliješ v ste-
klenice.

šabesa:
5 litrov vode

5 limon z lupino vred (če niso bio, jih za 

12 ur namoči v slani vodi, da gredo kon-

zervansi iz lupine)

15 velikih bezgovih cvetov

lahko dodaš tudi 1 dcl jabolčnega kisa

pokrito pustiš stati 24-36 ur, precediš in 

naliješ v steklenice ali piješ takoj.

Nina Vastl

PRAVILA  
SOUPORABE  
ONKRAJ GRADBIŠČA
1. Vsakoletni podpis pristopne izjave je pogoj za ude-
ležbo in pridobitev ključa za dostop na lokacijo. Ključ ni 
prenosljiv.
2. Pri vrtnarjenju se ne uporablja herbicidov in pesti-
cidov.  
3. Poleg skrbi za lastni vrt, udeleženci prevzamejo del 
odgovornosti za urejanje in delovanje skupnega prosto-
ra: sodelujejo pri skupnih delih na lokaciji (čiščenje in 
urejanje lokacije, zalivanje skupnih površin, skrb za 
skupne nasade, udeležba na skupnih akcijah ipd.); se 
udeležujejo skupnih sestankov, predvidoma enkrat 
mesečno; si medsebojno delijo termin četrtkovih odpr-
tih 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 vrtnar-
ska 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 zemlje, 
popravila ipd.). Način porabe skupnih sredstev se dogo-
vori na skupnih sestankih in o tem z zapisnikom obvesti 
vse udeležence. 
6. Udeleženci na skupnem sestanku/zboru udeležencev 
letno volijo organizacijski odbor oz. koordinatorje. O 
volitvah se vsaj en teden prej obvesti udeležence. Za 
sklepčnost zadostuje večina na volitvah prisotnih ude-
ležencev. 
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. Nerazgra-
dljive 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 uporabniki. Uporabniki brez uskla-

ditve 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 koordina-
torje, ki poskrbijo za negovanje 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 koordi-
natorje. 
16. O ostalih pravilih se uporabniki usklajujejo med 
seboj na skupnih sestankih. 
17. Lokacijo Onkraj gradbišča se uporablja na lastno 
odgovornost.
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Fanzine Onkraj št. 3 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.

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

SPONzOR V LEtU 2014




