
PRAVILA SOUPORABE ONKRAJ GRADBIŠČA, 2019:

1. Podpis pristopne izjave je pogoj za udeležbo in pridobitev ključa za dostop na lokacijo. Ključ ni 

prenosljiv. Pristopna izjava se podpisuje za vsako leto posebej.

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: obvezna je udeležba na vsaj dveh (2) skupnih delovnih akcijah (na njih se dela na skupno 

določenih nalogah, v sezoni pa potekajo vsako drugo soboto v mesecu); vsaj na enem (1) sestanku; in

vsaj enem (1) terminu Četrtkovih odprtih ur (ti potekajo od maja do septembra).

4. O udeležbi na zgoraj naštetih zadevah se vodi evidenca; o morebitni odsotnosti je zaželjeno 

obvestiti koordinatorje; v kolikor kdo iz zdravstvenih ipd. razlogov ne more aktivno sodelovati na 

delovnih akcijah, se dogovori za drugačno obliko podpore.

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 dogovori 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 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 uporabniki. 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 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 

koordinatorje.

16. O ostalih pravilih se uporabniki usklajujejo med seboj na skupnih sestankih.

17. Lokacijo Onkraj gradbišča se uporablja na lastno odgovornost.


