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Osnovni namen priročnika je predstaviti korake
načrtovanja in izvedbe ureditve in zagona skupnostnega
urbanega vrta. S tem želimo olajšati izvedbo takih in
podobnih projektov, ki se nanašajo na samooskrbo in
samoorganizacijo v urbanem okolju, ter spodbuditi širok
nabor akterjev k aktivni udeležbi pri trajnostni rabi in
urejanju zelenih površin v urbanem okolju.

način zapuščene, zanemarjene, pa tudi degradirane,
ter kot take predstavljajo potencial za razvoj različnih
dejavnosti. Predvsem so take površine lahko dobra
priložnost za zadovoljevanje potreb skupnosti in
za povezovanje skupnosti pri urejanju prostora,
zagotavljanju uporabnosti in vzdrževanju.
Cilj priročnika je koristiti vsakomur, ki hoče realizirali
idejo o ureditvi skupnostnih vrtov. To so v vlogi
pobudnikov lahko občine (ali krajevne skupnosti znotraj
občin), nevladne organizacije, šole ali druge institucije, pa
tudi skupine posameznikov ali lastniki zemljišč. Priročnik
pa je namenjen tudi širši javnosti, saj kaže, kako se lahko
takšne in podobne zamisli o urejanju lokalnega okolja v
prostoru tudi uresničijo.
Priročnik je razdeljen na tri sklope: najprej predstavi
koncept skupnostnih vrtov na osnovi različnih domačih
in tujih primerov, nato opiše konkretne organizacijske
korake od zamisli do realizacije, skupaj s formalnimi
postopki in finančnim vidikom, ter se zaključi s
komunikacijskimi aktivnostmi.

Predvsem v urbanih okoljih je mnogo površin, bodisi
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2. Kaj so skupnostni vrtovi
Skupnostni vrtovi so odziv na potrebe prebivalcev v
urbanem okolju. Bivanje v mestu se razlikuje od bivanja
na podeželju, pri čemer nekatere od razlik prispevajo
k višji, druge pa k nižji kakovosti bivanja v mestu. Na
podeželju živijo ljudje v družinskih hišah, obdanih z
vrtom, ki ga sami urejajo kot svoje ožje bivalno okolje in
tudi vir za pridelavo zelenjave, pa tudi kot vir pestrosti
in kakovosti širšega bivalnega okolja. Zaradi majhnosti
podeželskih naselij so tudi skupnosti bolj povezane,
kar ponuja višjo stopnjo družbene varnosti in dobrega
počutja.
Zgodovinsko gledano je razvoj trgovine in industrije
pospešil rast mest in zgoščevanje prebivalcev v urbanem
okolju ter prebivalce mest prikrajšal za nekatere od
prednosti bivanja na podeželju, tako glede načina
življenja in kakovosti neposrednega življenjskega
okolja kot tudi glede povezanosti skupnosti. Odgovor
na potrebe po zagotavljanju kakovosti urbanega
bivalnega okolja so urejene zelene površine in javni
parki, pa tudi območja, namenjena pridelovanju vrtnin,
vrtički in skupnostni vrtovi. Organizirano vrtnarjenje se
v industrijskem mestu pojavi kot eden od odgovorov
urbane družbe na probleme bivanja delavcev v
mestnem okolju. Gre za eno izmed prvih vrst socialne
politike, ki vključuje tudi druge oblike blaženja problemov,
kot so varstvo otrok ter skrb za bolne in obnemogle.
Skupnostni vrtovi so tako v osnovi odgovor na številne
probleme in s tem povezane potrebe posameznikov
in skupnosti, v zadnjem času pa se zanimanje za
vrtnarjenje ponovno povečuje tudi zaradi vse večje
okoljske ozaveščenosti mestnih prebivalcev ter njihove
želje po samooskrbi in preživljanju prostega časa v stiku
z naravo.

Vrtičkarstvo, možnost za pridelovanje vrtnin za lastne
potrebe, lahko v mestih prispeva k blaginji posameznika
ter ožje in širše skupnosti. Na ravni posameznikov
gre za pridelavo lastne zdrave hrane, preživljanje
prostega časa, rekreacijo v stiku z naravo, družbeno
povezovanje in tudi za samouresničevanje. Na ravni
ožje skupnosti gre za povezovanje članov te skupnosti,
za druženje in preko tega tudi za opolnomočenje, za
prevzemanje soodgovornosti za urejanje prostora in
drugih skupnih zadev, za artikulacijo skupnega glasu,
pa tudi za varovanje zelenih površin v neposrednem
življenjskem okolju in medgeneracijsko učenje. Na ravni
širše skupnosti pa gre za večjo urejenost okolja in bolj
vzdrževane zelene površine, za promocijo samooskrbe
in ekološko pridelane hrane ter tudi za zgled
skupnostnega urejanja prostora od spodaj navzgor
v okviru vzdržnega razvoja mesta. Vse navedeno
prispeva k dvigu kakovosti življenja v mestu in k
večanju blaginje prebivalstva. Vse skupaj legitimira rabo
zemljišča v mestu za skupnostne vrtove kot potrebno
in sprejemljivo, še posebej zato, ker je tovrstna raba
prostora po sovji naravi zelo prilagodljiva, tako časovno
kot lokacijsko (lahko se seli).

2.2. POMEMBNA JE SKUPNOST
Bistvena značilnost skupnostnega vrta je ta, da
ga uporabniki urejajo skupaj. To obenem razlikuje
skupnostni vrt od klasičnega vrtičkarskega območja, kjer
na primer lastnik zemljišča v najem odda posamezne
dele zemljišča in je tako organizirano vzpostavljeno
le razmerje uporabnik – lastnik. Na drugi strani naj
bi bil skupnostni vrt že urejen na podlagi pobude
posameznikov, ki se okoli pobude povežejo, nato pa
urejanje vrta skupaj načrtujejo in izvajajo; skratka,
delujejo v več fazah povezano. To velja ne glede na to,
ali obdelujejo celotno površino skupaj ali pa je območje
razdeljeno in ima vsak uporabnik za pridelovanje svoj
vrt, skupne površine pa urejajo vsi. Za tako prakso
so potrebni dogovori glede najrazličnejših stvari – od
načrtovanja ureditve in skupnih površin, morebitnih
površin za igro otrok, skladiščenja orodja in uporabe
orodja, do načinov vrtnarjenja, vzdrževanja in pogojev
rabe in izvajanja drugih dejavnosti (izobraževanje,
kultura ipd.).
Skupnost, ki se ustvari skozi oblikovanje pobude in
delovanje za vzpostavitev in ureditev vrta, ozavesti
urejanje urbanega prostora, razvije soodgovornost
za urejanje ter postane opolnomočen in artikuliran
akter v lokalnem okolju. Skozi načine delovanja
skupnostnega vrta pa se lahko razvijajo tudi prakse
delitve in medsebojne pomoči ter razni drugi programi
– občasna druženja, kulturni in izobraževalni dogodki,
medgeneracijski, varstveni in različni integracijski
programi. Najboljši domači primer takega delovanja je
skupnostni vrt Onkraj gradbišča v Ljubljani.
Kot kaže, je dejavnost urbanega vrtnarjenja praksa, ki je
zanimiva za vse skupine prebivalcev, ne glede na spol,
starost, izobrazbo ali status, zato skupnostno vrtnarjenje
skozi povezovanje različnih družbenih skupin lahko
pomembno prispeva k družbeni povezanosti in dobremu
počutju v lokalnem okolju.

2.1. KAJ JE SKUPNOSTNO VRTNARJENJE
Urbano vrtnarjenje, ali tudi vrtičkarstvo, je aktivnost
posameznikov, ki ljubiteljsko pridelujejo hrano za lastne
potrebe na zemljiščih v mestu. Lahko je organizirano
s strani mesta oziroma občine, s strani lastnikov
zemljišč, ali pa se izvaja v samoorganizaciji prebivalcev.
Skupnostni vrt pa je način vrtnarjenja na določenem
območju, pri katerem se dejavnost izvaja tako, da
uporabniki načrtujejo in urejajo prostor skupaj. Zemljišče
je lahko v javni ali zasebni lasti, v praksi se širi tudi na
različna zapuščena zemljišča in robove zelenih površin.
V manjši meri, ki pa ima veliko perspektivo, se
skupnostno vrtnarjenje širi tudi na območja v okolici
večstanovanjskih objektov, na dvignjene grede in strehe,
ter celo na fasade (to je predvsem v domeni dogovorov
lastnikov stanovanj v okviru pravil, ki veljajo za odločanje
v blokih, gradbenega in uporabnega dovoljenja).
Tradicionalno imajo organizirano pridelovanje na svojih
in izposojenih zelenih površinah tudi številne šole in
domovi za starejše, kjer ima vrtnarjenje predvsem
terapevtsko in družbeno funkcijo.
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Glede načina pridelave hrane sta pri urbanem
vrtnarjenju v ospredju ekološka pridelava in obnovitev
naravnih pristopov k vrtnarjenju, kot je permakultura.
Mesta in njihove oblasti po svetu imajo različen
odnos do vrtičkarstva (angl. plot gardening, urban
gardening), od tega, da spodbujajo zasajanje užitnih
rastlin na vseh zelenih površinah – koncept užitnega
mesta (edible cities) – formalno vzpostavljajo in
urejajo vrtičke na določenih območjih ali na obrobju,
ali pa zgolj spodbujajo in podpirajo samoorganizirane
skupine, da si uredijo skupnostne vrtove. V Sloveniji
se urbanistično načrtovanje v preteklosti ni ustrezno
odzivalo na potrebo prebivalcev po vrtnarjenju –
načrtovalci in politika niso dovolj upoštevali družbene
razsežnosti te dejavnosti in so predvsem izrivali vrtičke
na obrobje ali pa dejavnost tolerirali kot obliko neke
stihijske in neformalne dejavnosti, ki naj bi jo čas prej
ali slej izrinil iz mest. Ta praksa pa se je v zadnjih letih
močno spremenila; občine danes z večjo naklonjenostjo
podpirajo urbano vrtnarjenje, bodisi tako, da same
organizirajo ustrezne površine, ali pa podpirajo pobude
lastnikov zemljišč in skupnosti.
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3. Potrebni koraki za ureditev in zagon
skupnostnega vrta
3.1. POBUDA
Vsaka pobuda za ureditev skupnostnega vrta je
pomembna in odraža določene potrebe skupnosti
oziroma prebivalcev. Kot je že opisano v točki 2.1., gre za
različne potrebe: pobudnike lahko vodi želja po ureditvi
in zagotovitvi vzdrževanja določene zanemarjene
površine ali pa želja po pridelovanju, lahko celo samo
želja po ureditvi skupne zelene površine. Poleg potrebe
je pomembno tudi zemljišče, kjer bi bilo mogoče
vzpostaviti vrt.
Če sta oba pogoja izpolnjena (ocenjen obstoj potreb in
možnosti za zemljišče), se lahko na takem temelju hitro
oblikuje pobuda. To lahko oblikuje samoorganizirana
skupina posameznikov (ali celo en sam posameznik) iz
konkretnega okolja, lahko pa tudi kakšen drug akter,
na primer nevladna organizacija ali tudi občina, ki v
nekem okolju prepozna pojave, kot so neurejene in
zapuščene površine, brezposelnost, socialno šibko okolje
in pomanjkanje urejenih zelenih površin. Potreben je torej
pobudnik aktivnosti.
Vloga pobudnika je pomembna, saj je potrebno za
vzpostavitev vrta dobro organizirano delovanje,
zbiranje interesentov, urejanje pogojev in odpravljanje
ovir za vzpostavitev konkretnega skupnostnega vrta.
Če bo pobudnik na neki točki prepustil upravljanje in
urejanja vrta vrtičkarski skupnosti, je pomembno, da

razume zmogljivost skupnosti in njeno sposobnost
samoorganizacije ter da dovolj vztrajno in dolgo deluje
v prid razvoju sposobnosti skupnosti za prevzem
upravljanja. Pobudnik je v vsakem primeru določen
čas tudi koordinator in so-koordinator delovanja
skupnostnega vrta. Izkušnje kažejo, da je za oblikovanje
vsaj približno trdne skupnosti potrebnih 3–5 let podpore.
Občina je lahko pobudnik, če skrbno spremlja stanje
prostora na svojem območju in problematiko posameznih
skupin prebivalcev ter vidi vrtove kot instrument
reševanja problemov z zemljišči, ki jih ima na razpolago.
Na tak način pristopa k ureditvi skupnostnih vrtov občina
Slovenj Gradec, pri čemer pa je treba poudariti, da se
je osredotočila predvsem na zagotovitev zemljišč za
pridelovanje in ne na oblikovanje vrtičkarskih skupnosti
na posameznih lokacijah. Za ureditev skupnostnih vrtov
naj bi občina zagotovila dvoje: primerna zemljišča ter
pogoje za zagon in delovanje skupnostnega urejanja in
izvajanja dejavnosti. Pri tem mora biti pozorna predvsem
na to, da prebivalce že v najzgodnejši fazi povabi k
sodelovanju in jih vključi tako v proces načrtovanja
kot izvedbe ureditev v prostoru. Začetno sodelovanje
pri urejanju je osnova za oblikovanje skupnosti ter za
sodelovanje pri urejanju, vzdrževanju, rabi in pridelovanju
tudi v času delovanja vrta.

3.2. GLAVNI DELEŽNIKI
3.2.1. UPORABNIKI
To so prebivalci večstanovanjskih stavb – blokov v
nekem naselju (na primer soseski). Kljub prepoznavanju
potrebe prebivalcev tega okolja je treba njihov interes
pred začetkom aktivnosti preveriti. Interes uporabnikov
pa je odvisen od njihovih potreb in potenciala
skupnostnega vrta, da te potrebe zadovolji. Pomembno
ali celo najpomembnejšo vlogo pri tem igra lokacija vrta,
za katero je zaželeno, da je v bližini uporabnikov.
3.2.2. OBČINA IN LASTNIK ZEMLJIŠČA
Tako za pobudnika skupnostnega vrta kot za kasnejšo
vrtičkarsko skupnost je ključno sodelovanje z občino
in lastnikom zemljišča. V kolikor je lastnik zemljišča
občina, je tako možno skozi en odnos urejati več vidikov
vzpostavitve in delovanja skupnostnega vrta. V kolikor
je lastnik zemljišča drug zasebni ali javni subjekt, je
potrebno skrbno vzdrževati oba odnosa.
Vloga občine je pomembna, saj nudi najširši podporni
okvir za dejavnost urbanega vrtnarjenja, s tem pa
zadovoljuje tudi socialne potrebe dela svojih prebivalcev.
Tako naj občina (tudi preko krajevnih skupnosti) stalno
spremlja stanje potreb prebivalstva in problematike
v blokovskih soseskah na eni strani ter stanje lastnih
razpoložljivih zemljišč na drugi strani. Aktivno naj podpira
urbano vrtnarjenje ter ohranja pregled nad vrtovi in
sodeluje z lastniki zemljišč. Skozi urejanje prostora naj
išče in ustvarja priložnosti in fleksibilne okvire za urbano
vrtnarjenje, pri čemer mora podpirati samoorganizirane
pobude, po potrebi usmerjati in koordinirati ter vključiti
prebivalce v urejanje prostora. Občina, ki podpira
trajnostni razvoj mesta in načine bivanja, bo podprla
skupnostne vrtove.
Občine so lastnice številnih zemljišč, ki so zanimiva za
ureditev skupnostnih vrtov. Ta zemljišča lahko namenijo
za pridelovanje trajno, lahko pa tudi zgolj za krajši čas,
za začasno rabo, dokler se na nekem zemljišču ne začne
graditi. Takšen primer skupnostnega vrta kot začasne
rabe prostora je vrt Onkraj gradbišča. Občina naj bo
zato v okviru pravil Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti prožna in
naklonjena prijaznim oddajam svojih zemljišč za ureditev
skupnostnih vrtov, saj te ureditve ne terjajo posebne
infrastrukture, sorazmerno zlahka pa se tudi preselijo iz
ene lokacije na drugo. Priporočljivo je torej, da je občina
naklonjena, prožna in prilagodljiva. Na ta način bo poleg
zadovoljevanja družbenih potreb svojih prebivalcev
poskrbela tudi za oživitev določenih zanemarjenih
območij ter za njihovo urejenost in vzdrževanje.
Mnoge občine imajo za urejanje in oddajanje vrtov
sprejete odloke in pravilnike, ki jih je prav tako potrebno
upoštevati pri urejanju skupnostnega vrta, ali pa
predlagati njihovo spremembo glede na nove potrebe in
možnosti.
Zasebni lastnik zemljišča v razmerju do uporabnikov
skupnostnega vrta, ki ga dovoli urediti na svojem
zemljišču, uživa podobne ugodnosti kot občina. Njegovo
nerabljeno in morda zanemarjeno zemljišče oživi, se
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uredi, ne propada. Lastnik se dobro počuti, saj prispeva
k blaginji skupnosti in urejenosti prostora, hkrati pa ni
v nevarnosti, da vrtičkarji ne bi opustili rabe, če bi sam
spet potreboval zemljišče (kot je to na primer pogosto
pri oddaji stanovanj). Dobra in stalna komunikacija
z uporabniki oziroma s koordinatorjem vrtičkarske
skupnosti na eni strani ter skupna komunikacija z občino
na drugi strani je tudi za lastnika pomembna. Vsako
nezazidano zemljišče ni nujno primerno za ureditev
skupnostnega vrta, zato je sodelovanje z občino pred
zagonom urejanja nujno.
3.2.3. NEVLADNE ORGANIZACIJE
Razna društva in druge nevladne organizacije (NVO)
so pogosto pobudniki oživitve skupnosti ali reševanja
določenih družbenih problemov v nekem okolju.
Praviloma jih odlikuje dobro poznavanje razmer »na
terenu« ter fleksibilnost pri naslavljanju zaznanih
problemov v lokalnem prostoru in družbi. Ker znajo tudi
oblikovati pobude, stališča in predloge, so dober vezni
člen med prebivalci in odločevalci – na primer sogovornik
občine pri urejanju in zagonu skupnostnega vrta.
Številne NVO se zavzemajo za trajnostni razvoj in
spodbujajo življenjske navade, ki so usmerjene k temu:
samooskrbo, ekološko pridelavo hrane, trajnostno
mobilnost … Mnoge spodbujajo zdrav način življenja z
več gibanja in družabnosti. Usmerjene so k oblikovanju
majhnih skupnosti, ki razvijajo solidarnost, ponovno
uporabo in razne druge oblike medsebojne pomoči.
Ena od vlog NVO je, da spremljajo razmere v prostoru
in poznajo prakse lokalne uprave, da si v skladu
z možnostmi prizadevajo za razvoj vključujočega
urejanja prostora ter da aktivno podpirajo organizirano
skupnostno vrtnarjenje in pri tem zagovarjajo
demokratično soudeležbo uporabnikov ter trajnostno
obliko urejanja prostora. Hkrati NVO podpirajo in skupaj
z lokalnimi prebivalci iščejo inovativne zamisli urejanja
in oblikovanja prostora vrtov, vključno s prostorskimi
(različne možne prostorske niše v soseski) in časovnimi
možnostmi (na primer začasna raba). Nevladna
organizacija je lahko pobudnik, pa tudi kasnejši najemnik
in/ali koordinator skupnostnega vrta.
3.2.4. SOSEDJE ZEMLJIŠČA
Dobri medsosedski odnosi so pomemben dejavnik
kakovosti življenja, zato je pri urejanju skupnostnega
vrta to dobro upoštevati in v proces komunikacije
vključiti tudi lastnike in uporabnike sosednjih zemljišč
– bodočih sosedov skupnostnega vrta. Njihovo
razumevanje dogajanja, namer in bodočega delovanja
vrta je pomembno za pridobitev njihove naklonjenosti
bodočim uporabnikom in dejavnosti oziroma za njihovo
sprejemanje v času delovanja.
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teh je za prvo identifikacijo lahko več, je spremljanje
stanja v prostoru. Že nekaj let po slovenskih naseljih
potekajo urbani sprehodi (Jane's walk), ki so odličen
način neposrednega vključevanja uporabnikov v
proučevanje stanja in urejanje prostora. Na vodenem
sprehodu lahko zainteresirani lokalni prebivalci kritično
opazujejo in pregledujejo svoje neposredne bivalno
okolje ter predlagajo možne izboljšave. Tak sprehod
zainteresiranih je zelo dobra metoda za iskanje
ustreznega zemljišča za vrt, ki ga lahko koordinator – ali
pa zainteresirani prebivalci oziroma lokalna skupnost –
organizira kadarkoli.

3.3. KLJUČNI KORAKI UREJANJA
3.3.1. POBUDNIK – KOORDINATOR ZAČETNIH
AKTIVNOSTI
Da se ideja lahko prelije od zamisli do realizacije, je
potrebna gonilna sila. To je običajno pobudnik, ki zbere
okrog ideje prve interesente, tako da skupaj začnejo
prve potrebne aktivnosti za preverjanje ideje in možnosti
za njeno realizacijo. Pobudnik je lahko tudi kasnejši
koordinator upravljanja, uporabnik, ni pa to nujno.
Koordinacija se lahko v nadaljevanju v celoti prepusti
skupini, ki se oblikuje v času organizacije uporabnikov
oziroma se naveže na pobudo. Pobudnik torej poskrbi za
prvo organizacijo okoli ideje in njen premik k zagonu.
V tej fazi je lahko zelo koristno tudi srečanje z drugimi
skupinami oziroma koordinatorji vrtov, ki že delujejo.
Prenos izkušenj in koristnih informacij lahko zelo
poenostavi in pospeši realizacijo pobude. V nekaterih
občinah je možno take informacije dobiti pri odgovornih
za vrtičkarstvo na ravni občine – pri občinskem
koordinatorju ali ustrezni strokovni službi, ki delujejo prav
zato, da bi lahko občine učinkovito podprle prebivalce
pri zadovoljevanju potreb po vrtnarjenju in hkrati
zagotavljale tudi druge lokalne koristi skupnostnega
vrtnarjenja.

število uporabnikov nista prevelika. Dobro je, da je
število uporabnikov optimalno za dobro medsebojno
komunikacijo, organizacijo in povezovanje ter da ustreza
velikosti zemljišča, da je prostora dovolj. Večja skupina
vrtnarjev se težko dobro organizira, premajhna pa lahko
teži k zapiranju in izključevanju in težko obvladuje velik
prostor. S tega vidika velja za veliko skupino takšna, ki
vključuje več kot 30 vrtov kar vključuje minimalno 30
posameznikov, ki se morajo pri delovanju na lokaciji
uskladiti in povezovati, in lahko preko družinskih članov
in prijateljev tako skupino potencialno razširijo tudi na
več kot sto uporabnikov.
Pobudnik lahko potencialne uporabnike nagovori
bodisi preko krajevnih ali četrtnih skupnosti, še lažje pa
neposredno na terenu, po posameznih stavbah (preko
upravnikov, nadzornih svetov stanovanjskih objektov,
obvestil na oglasnih deskah ali neposredno v nabiralnikih
gospodinjstev). Najbolje je, če zamisel predstavi in se s
potencialno zainteresiranimi pogovori na živem srečanju
v lokalni skupnosti. To je tudi prvi korak h graditvi
bodoče vrtičkarske skupnosti, katere vodila so dober in
pregleden pretok informacij, odgovorno sodelovanje in
medsebojno spoštovanje.
3.3.3. IDENTIFIKACIJA IN PRIDOBITEV ZEMLJIŠČA

3.3.2. IDENTIFIKACIJA ZAINTERESIRANIH UPORABNIKOV
Koordinator mora posredovati pobudo vsem ključnim
deležnikom, torej mora hkrati preverjati interes
potencialnih članov bodoče vrtne skupnosti za
vrtnarjenje na izbrani lokaciji, možnosti uporabe
določenega zemljišča ter nasploh pogoje za vrtičkarstvo
v posamezni občini.
Število članov posamezne skupine je odvisno od
velikosti potencialnega zemljišča, ki bo preurejeno v
skupnostni vrt. Večje kot je zemljišče, več bo lahko
uporabnikov, vendar pa je dobro, da niti zemljišče niti
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Zemljišče je poleg zainteresirane skupine bodočih
uporabnikov vrtičkov drugi nujni pogoj za ureditev
skupnostnega vrta. V zvezi s tem je kar nekaj dela.
Zemljišče je treba najti, poiskati lastnika in se z njim
dogovoriti o možnostih za rabo. Hkrati je potrebno
ugotoviti, kakšni so pogoji za rabo in ali je vrtičkarstvo
na tem zemljišču skladno z občinskimi predpisi.
Uporabnikom je ljubše, če je zemljišče blizu njihovega
bivališča, torej dostopno peš ali s kolesom.
Identifikacija možnih zemljišč
Najboljši način za identifikacijo možnih zemljišč v soseski,

Preveritev lastništva
Za identificirana zemljišča je potrebno preveriti
lastništvo. To lahko ugotovimo na več načinov:
informacije o parcelah je možno pridobiti na občini,
v zemljiški knjigi in tudi s pomočjo informacijskih
sistemov občin, podatke o lastništvu pa na državnem
prostorskem portalu Prostor. Če je katero izmed zemljišč
v lasti občine, je to lahko prednost, če je občina dovzetna
za podporo ureditvi skupnostnega vrta. Temu je lahko
naklonjen tudi zasebni lastnik (fizična oseba ali podjetje),
zemljišča v stečaju pa so formalno težko dostopna, saj
so del prodaje v stečajni masi. V vsakem primeru je
potrebno z lastnikom vzpostaviti stik, ugotoviti, kakšne
so njegove namere z zemljiščem in predstaviti razlog za
vzpostavitev stika. Ta del procesa nabor potencialnih
zemljišč zoži na tista, ki so resnično primerna za razvoj
projekta in ureditev vrta.
Začasna raba
V komunikaciji z lastnikom zemljišča je pomembno
izpostaviti, da je interes za vrtičke tudi, če bodo ti
urejeni samo začasno – na primer do realizacije prvotne
namere lastnika glede rabe zemljišča (graditev, prodaja)
– torej kot začasna raba. Začasna raba, predvsem
degradiranih zemljišč, je trend, ki ga v zadnjih letih
podpirajo tudi odločevalci. Tak je vrt Onkraj gradbišča, ki
je nastal na zemljišču, na katerem lastnik Mestna občina
Ljubljana namerava graditi in je v ta namen že bila celo
izkopana gradbena jama, nato pa se je gradnja ustavila
(mirujoče gradbišče). V praksi se pogosto zgodi, da
tako stanje traja več let, zato vrtnarjenje morda celo ni
tako kratkoročno. Začasna raba predpostavlja, da so
formalni dogovori z lastnikom kratkoročni (po eno leto),
uporabniki pa morajo skladno s tem skrbno razmisliti o
vlaganju sredstev in dela v urejanje.
Preveritev možne ureditve vrta
V zvezi s tem se je treba obrniti na občino. Predhodno
poglejte ali ima občina sprejet kakšen odlok o oddaji
svojih zemljišč ali oddaji posebej za vrtičke. Na občini
je za take dogovore pristojen oddelek, ki se ukvarja
z urejanjem prostora in/ali oddelek, ki je pristojen za
nepremičnine v lasti občine. Tudi če ima občina že
organizirane vrtičke in sprejeta pravila glede tega, je
vedno možen pogovor o novem vrtu, še posebej, če bi
to lahko pomembno prispevalo k urejenosti prostora
in reševalo socialne probleme prebivalcev določene
soseske.

Bolj praktično je, če je koordinator aktivnosti nevladna
organizacija, ki je tudi najemnik. Lastniku zemljišča
to nudi določeno mero enostavnosti in varnosti, saj
komunicira z eno »osebo« in je lahko pogodbeni odnos
bolj stabilen, organizacija pa je tudi vmesni vezni člen
med lastnikom in uporabniki. Nevladna organizacija
ureja in organizira razmerja z uporabniki.
Dogovarjanje je v primerih, ko so najemniki vsi
potencialni uporabniki, precej oteženo, tako zaradi
števila uporabnikov kot tudi zaradi togosti take ureditve,
kar ni nujno dobro za razvoj skupnostne prakse.
Življenje teče po svoje; uporabnik ima danes možnost in
željo obdelovati vrtiček, jutri pa tega ne more ali noče
več – skupina uporabnikov je tako zelo spremenljiva.
Lastnik težko komunicira z večjim številom uporabnikov,
in vprašanje je, če mu je to sploh v interesu, sploh v
primeru (zaželene) neprofitne najemnine.
Uporabniki lahko za potrebe ureditve skupnostnega vrta
tudi ustanovijo društvo, in sicer izključno za združevanje
interesov članov v zvezi z ureditvijo in upravljanjem vrta.
Poleg tega uporabniki kot člani društva morda kdaj
tudi lažje sklenejo kak dogovor, ker jih poleg druženja v
naravi in na vrtu povezuje tudi članstvo v društvu.
Dogovori z lastnikom
Z lastnikom se je treba dogovoriti o času najema,
odplačnosti (oz. brezplačnosti), pogojih rabe, postavitvi
morebitnih objektov (klopic, lop ipd., seveda v skladu
s predpisi) ter ureditvi v odnosu na sosednja zemljišča
(morebiten umik vrtičkov od meje, prehodi ipd.).
Zemljišče v lasti občine
Občina lahko razpolaga z zemljiščem v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti. V okviru tega lahko
občina ponudi zemljišče v najem tudi po nižji najemni
ceni, nevladni organizaciji s statusom v javnem interesu
pa ga lahko da tudi v brezplačno uporabo.
Zemljišče v zasebni lasti
Zasebni lastnik ni vezan na formalne okvire pri oddaji
zemljišča, kot je to v primeru občine. V praksi se lahko
zgodi tudi, da lastnik zgolj ustno oz. neformalno dovoli
uporabo svojega zemljišča, brez formalizacije tega.
Sicer pa sklene pogodbo o najemu (oziroma zakupu)
z najemnikom po Obligacijskem zakoniku. Bistvene
sestavine najema so predvsem čas najema, znesek
najemnine in pogoji uporabe najetega zemljišča.
Uporabniki bodo zaradi narave vrta, ki je lahko tudi
socialni korektiv za brezposelne, starejše in revnejše

Določitev najemnika
Najemnik posameznega vrta je lahko posameznik
(uporabnik) ali skupina posameznikov, lahko pa pravna
oseba (npr. društvo ali druga nevladna organizacija).
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prebivalce, težili k nižji, neprofitni najemnini. Ta je lahko
tudi simbolična, saj na primer lastnik degradiranega
zemljišča, ki morda živi drugje, z uporabo pridobi
urejenost in varnost zemljišča, tako fizično kot pred
nadaljnjo degradacijo.
Če gre za stavbno zemljišče (na primer mirujoče
gradbišče) se je treba zavedati, da je tako zemljišče
podvrženo dajatvi nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča. V primeru najema tovrstnega zemljišča mora
nadomestilo plačati neposredni porabnik zemljišča.
To je lahko za večje zemljišče v mestu tudi zelo visok
strošek, zato se je potrebno z lastnikom o tem vnaprej
dogovoriti.
Kmetijsko zemljišče
Včasih je na obrobju mesta izbrano zemljišče razvrščeno
kot kmetijsko zemljišče. V tem primeru je potrebno
skleniti dogovor o rabi v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih. Lastnik zemljišča mora namreč pred
sklenitvijo pogodbe podati na upravno enoto ponudbo
za oddajo, ponudnik se mora javiti, upravna enota pa
mora posel tudi odobriti (prednost pri taki oddaji imajo
po zakonu aktivni kmetje).
Zakon o dohodnini določa obdavčitev dohodkov iz
kmetijske dejavnosti. Pri tem je pomembno davčno
pravilo, da se katastrski dohodek pripiše posameznemu
zavezancu za zemljišča, ki jih ima pravico uporabljati
(torej potencialno tudi zakupniku).
3.3.4. O
 RGANIZIRANJE SKUPNOSTI IN DOGOVOR O
PRAVILIH
Skupnost uporabnikov terja določeno organizacijo.
Ta ni nujno formalizirana, je pa dobro oblikovati
minimalen nabor pravil in se uskladiti glede osnovnih
načel delovanja, medsebojne izmenjave informacij
ter dogovarjanja o pravilih, načrtovanju in delovanju.
To mora od vsega začetka potekati v duhu enakosti,
medsebojnega spoštovanja in sodelovanja. Če je le
mogoče, naj bo skupina tudi odprta navzven – tako do
novih uporabnikov in sosedstva kot do širše javnosti.
To ne pomeni, da bi lahko kadarkoli in kdorkoli postal
uporabnik, saj so zemljišča omejena – ta odprtost
meri predvsem na to, da vrtnarska skupnost pri
zainteresiranih zunanjih deležnikih vzbuja občutek, da so
dobrodošli, da občasno organizira programe odprtega
značaja in podobno.

3.3.5. ZAČETEK UREJANJA SKUPNOSTNEGA VRTA
Ko so sklenjeni formalni dogovori – torej dogovor z
lastnikom in pridobljena dovoljenja za vrtnarjenje na
tem zemljišču ter prvi dogovori med uporabniki – sledi
začetek dela v naravi, ki se ga uporabniki praviloma
najbolj veselijo.
3.3.6. PRAKSE UREJANJA IN GOJENJA
Ekološka pridelava
Trajnostno urejanje površin implicira tudi neuporabo
pesticidov in drugih kemikalij, zato je zaželena ekološka
pridelava vrtnin. Okvire tega določata Zakon o
kmetijstvu ter Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih izdelkov oziroma živil, ki se nanašata na
kmetijska zemljišča. Fitofarmacevtska sredstva je
potrebno uporabljati v skladu s Pravilnikom o pravilni
uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Za ekološko
pridelavo se uporabljajo semena pridelana v skladu s
Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
izdelkov oziroma živil (iz registra semenskega materiala).
Deževnica in podtalnica
Za zbiranje deževnice ni posebnih formalnih ovir ali
zahtev. Če gre za rabo vode iz vodne črpalke, pa se je
potrebno na občini pozanimati, ali je postavitev takega
objekta možna, pri pristojnem organu za vode pa tudi,
če je potrebno vodno dovoljenje.
Kompostiranje
Za vrtne kompostnike ni posebnih zahtev.
Izmenjava semen in pridelkov
Sadike in pridelki postajajo med vrtičkarji predmet
najrazličnejših oblik menjave. V Sloveniji menjavo med
drugim poganja vseslovensko gibanje Zelemenjava.
3.3.7. EVALVACIJA
Kot pri vsakem projektu ali dejavnosti je potreben tudi
(samo)kritičen pogled na delovanje vrta. Spremljati
in preverjati je potrebno zadovoljstvo deležnikov ter
doseganje zastavljenih ciljev. Sprotno ali občasno naj
se zbirajo odzivi in mnenja uporabnikov, lastnikov
in sosedov. To je mogoče narediti na več načinov,
predvsem tako, da se deležniki s tem počutijo udobno
(ankete, srečanja, pogovori …).

Uporabniki naj se dogovarjajo predvsem o:
•	(prostorskem) načrtovanju vrta, urejenosti in
vzdrževanju,
•	razdelitvi vrtičkov, če je vrt razdeljen na vrtičke (na
primer z žrebom),
•	določitvi, urejanju in vzdrževanju skupnih površin,
prostora za igro, mejnih območij ipd.,
•	pravilih pridelovanja vrtnin, ki naj bodo usmerjena k
ekološki pridelavi,
•	pravilih glede uporabe in skladiščenja orodja,
•	zalivanju in zbiranju deževnice,
•	zbiranju in odlaganju odpadkov oziroma
kompostiranju,
•	pogojih za pristop novih uporabnikov,
•	drugih aktivnostih oz. programih, ki jih bodo izvajali
na vrtu (na primer izobraževanje, varstvo otrok in
podobno).
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3.4. KOMUNIKACIJE
Kot pri vsakem skupnostnem projektu je potrebno
poskrbeti za dobro komuniciranje, in sicer na treh
ravneh:
1.	navznoter, med uporabniki: skupina naj se
dogovori, kateri načini medsebojnega obveščanja
uporabnikom najbolj odgovarjajo – za aktivno
vključevanje uporabnikov je izmenjava informacij
ključna. Zelo pomembno pa je občasno srečevanje
tudi za pogovore o aktualnih temah in demokratično
sprejemanje potrebnih odločitev – ob hrani in pijači je
to še bolj prijetno;
2.	med uporabniki in ključnimi deležniki – lastnikom,
občino in sosedi: te je zaradi vzdrževanja dobrih
odnosov in podpore treba vključevati v informiranje
pravočasno in odmerjeno. Posebej v odnosu do občine
je pomembno, da komunikacija prispeva k podpori

občine tovrstnim aktivnostim in k obveščenosti širše
javnosti o tem.
3.	s širšo javnostjo: to je potrebno zaradi zagotavljanja
podpore praksi v lokalnem okolju (pri sosedih) in
zaradi popularizacije pomena skupnostnih praks
urejanja prostora, s tem pa tudi posrednega
zagotavljanja podpore drugim, novim skupnostnim
praksam v naselju, občini in državi.
Načini obveščanja naj bodo primerni tistim, s katerimi
želimo komunicirati: to so lahko e-poštna obvestila,
Facebook skupina, spletna stran, zloženke, letaki. Širšo
javnost je možno obveščati preko lokalnih kanalov
obveščanja (lokalni časopis, radio, TV). Za povezovanje
vseh so primerne občasne prireditve na vrtu ali dan
odprtih vrat.

3.5. PRIDOBIVANJE FINANČNIH IN DRUGIH SREDSTEV
Skupnostni vrt je možno realizirati brez večjih finančnih
vložkov, potreben je predvsem delovni vložek v
organizacijo in zagon ter samo fizično urejanje vrta.
Vse to je mogoče v veliki meri opraviti s prostovoljskim
delom, za ureditev in postavitev osnovne infrastrukture
(klopce, morebitna lopa) pa se lahko zberejo tudi
donacije. Pri delovnem vložku pa gre za dve vrsti del.
Prva je namenjena samemu urejanju – vzpostavitvi vrta
v naravi, kar je že del vrtičkarstva, ki je temeljni interes
uporabnikov, in takšno delo je zato »lažje dostopen vir«
(je že del psihofizične sprostitve, začetek pridelave lastne
hrane, druženje …). Druga vrsta dela pa je organizacijsko
gonilno delo koordinatorja, ki je operativno upravljavsko
(dogovarjanje, iskanje podatkov, formalno urejanje
odnosov) – skratka, zelo podobno »službi«. To delo je
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koristno podpreti tudi s finančnimi sredstvi (na primer
projektno, kot je bil to primer pri Urbanem Eko vrtu v
Mariboru). S tem pa obstaja tudi tveganje usiha volje po
izčrpanju finančnih sredstev. Kot kažejo primeri projekta
Onkraj gradbišča v Ljubljani in drugih skupnostnih
praks, na primer Knjižnice reči v Savskem naselju, p tudi
glede na poročila raziskovalcev od drugod, se resnično
obrestuje predvsem trajnejša, to je od 3 do 5 letna
minimalna finančna podpora za zagon in delovanje
skupnostne prakse z možnostjo letnega podaljševanja.
Kasneje lahko za potrebe skupnih zadev (in morebitno
najemnino) uporabniki sami zberejo potrebna finančna
sredstva.
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O projektu
Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Viri in literatura

Namen projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje
z življenjskimi viri je usposobiti in opolnomočiti lokalne
skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri
v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod
v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo.
Projekt izvajajo nevladne organizacije Umanotera,
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in
Društvo Focus.

projekta), ki vsebuje celovit opis koristi skupnostnih
projektov ter opisuje številne domače in tuje dobre
prakse skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri.
Dopolnjuje ga Katalog dobrih praks 20166 s podrobnimi
opisi dvanajstih skupnostnih dobrih praks na področjih
skupnostne energetike, lokalne samooskrbe s hrano,
trajnostne mobilnosti, urejanja prostora, upravljanja z
gozdom in turizma.

Simoneti, Maja, 2015. Urbano vrtičkarstvo, Prostori sodelovanja.
Dostopno prek http://prostorisodelovanja.si/urbano-vrtnarjenje-vrtickarstvo (30. 9. 2017)

Aktualni projekt je nadaljevanje in nadgradnja
istoimenskega projekta, ki so ga v letu 2016 izvajale
organizacije Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za
politike prostora in PIC in se je zaključil januarja 2017.
Naslanja se na ustvarjena gradiva, izkušnje, povezave ter
zaznane potrebe deležnikov skupnostnega upravljanja z
življenjskimi viri.

Predstavitve dobrih praks so se že v preteklosti izkazale
kot dober način širjenja praks, ki so že dokazale svojo
uspešnost. V njih so vgrajene dragocene izkušnje
in lahko predstavljajo navdih tudi pripravljavcem
in izvajalcem skupnostnih projektov. Organizacije
partnerice projekta Skupnostno upravljanje z
življenjskimi viri so v preteklosti objavile več tematskih
katalogov dobrih praks na svojih področjih delovanja:
•	Slovenija znižuje CO2: dobre prakse – zniževanje
izpustov toplogrednih plinov in prilagajanje na
podnebne spremembe: (katalog 2012,7 katalog 2013,8
katalog 20159);
•	Spodbujamo zelena delovna mesta (katalog 201410);
•	Prostori sodelovanja – skupnostne prakse v urejanju
prostora (zbornika 201411 in 201512);
•	Trajnostne skupnostne prakse (katalog 201513);
•	Trajnostna mobilnost v praksi (zbornik 201614).

Urbani Eko vrt v Mariboru.
Dostopno prek http://ekovrt.si/predstavitev/o-nas

V drugi fazi projekta smo izvedli šest regijskih delavnic
za občine, nevladne organizacije, podjetja in civilne
iniciative, ki so aktivne v lokalni skupnosti. Hkrati smo
izvajali tudi mentoriranje, namenjeno zainteresiranim
akterjem za izvedbo šestih konkretnih skupnostnih
projektov v lokalnem okolju. Oblikovana je bila spletna
stran www.dovoljzavse.si, namenjena predstavitvi dobrih
praks in povezovanju akterjev na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni. Priročnikom, izdanim v prvi fazi projekta
(Priročnik za izvedbo skupnostne sončne elektrarne,1
Priročnik za ureditev skupnostnega prostora,2 Priročnik
za izvajanje spremljane poti v šolo,3 Priročnik za
izvajanje skupnostnih projektov4), sta se pridružila še
dva priročnika za izvajanje projektov skupnostnega
upravljanja z življenjskimi viri, in sicer pričujoči Priročnik
za ureditev skupnostnega vrta ter Priročnik za
vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela.
Predhodnik priročnikov je Vodnik po skupnostnem
upravljanju z življenjskimi viri5 (izdan v prvi fazi

Prva nacionalna konferenca,15 na kateri so se srečali
predstavniki občin, zadrug, podjetij, nevladnih organizacij
in civilnih iniciativ, politični odločevalci na lokalni in
državni ravni ter ostali zainteresirani za skupnostne
projekte, se je v prvi fazi projekta odvila že 17. junija 2016.
Z namenom spodbuditi udejanjanje konkretnih projektov
smo v drugi fazi projekta 7. novembra 2017 organizirali
konferenco Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z
življenjskimi viri: od besed k dejanjem.

Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/06/prirocnik-za-izvedbo-skupnostne-soncne-elektrarne.pdf
Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/06/prirocnik-za-ureditev-skupnostnega-prostora.pdf
3
Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/06/prirocnik-za-izvajanje-spremljane-poti-v-solo.pdf
4
Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/06/prirocnik-za-izvajanje-skupnostnih-projektov.pdf
5
Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/07/vodnik-po-skupnostnem-upravljanju-z-zivljenjskimi-viri.pdf
6
Dostopno prek: http://dovoljzavse.si/wp-content/uploads/2017/07/katalog-dobrih-praks-2016.pdf
7
Dostopno prek: http://www.slovenija-co2.si/upload/katalog-dobre-prakse-2012-isbn.pdf
8
Dostopno prek: http://www.slovenija-co2.si/upload/katalog_dobreprakse_2013.pdf
9
Dostopno prek: http://www.slovenija-co2.si/upload/SLO-CO2_Katalog_dobrih_praks_2015.pdf
10
Dostopno prek: http://www.arhiv.zelenadelovnamesta.ukom.gov.si/upload/Katalog%20dobrih%20praks%20ZDM.pdf
11
Dostopno prek: https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/09/prostori-sodelovanja.pdf,
12
Dostopno prek: https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2015/09/prostori-sodelovanja-2.pdf
13
Dostopno prek: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2015/07/Katalog-dobrih-praks-2015.pdf
14
Dostopno prek: http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2016/10/Trajnostna-mobilnost-v-praksi.pdf
15
	Posnetek konference, predstavitve govorcev in zapis delavniškega dela so objavljeni na tej povezavi: http://www.umanotera.org/kaj-delamo/%20
trajne-vsebine-projekti-kampanje/skupnostno-upravljanje-z-zivljenjskimi-viri
1
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Plej, Ana, 2015. Skupnostni urbani vrtovi: Nova družbeno prostorska paradigma. Diplomsko delo UL, biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo.
Dostopno prek http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/dn_plej_ana.pdf (30. 9. 2017)
Edible cities.
Dostopno prek http://ediblecities.co.uk
Onkraj gradbišča. Skupnostni urbani vrt na degradiranem zemljišču v Ljubljani.
Dostopno prek https://onkrajgradbisca.wordpress.com/about

Simoneti, Maja, 2015. Slovenjgraški skupnostni vrtovi.
Dostopno prek http://prostorisodelovanja.si/slovenjgraski-skupnostni-vrtovi
Jane's Walk: Urbani sprehodi za prijaznejša mesta, Priročnik za organizacijo urbanih sprehodov.
Dostopno prek http://ipop.si/wp/wp-content/uploads/2012/04/Janes-Walk-web.pdf
Zelemenjava.
Dostopno prek http://www.zelemenjava.si
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