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Ka
aj potrebujejjo vrtičkarji in kako je možno
m
urban
no vrtnariti v različnih delih
d
mesta,, različnih generacijah
g
i
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vljenjskih slo
en posvetov
vanja je spo dbujati izme
enjavo izkuš
šenj in mne nj ter ustvarjati čim
ogih? Name
bo
oljše pogoje za razvoj urbanega vrtnarjenja.
Na
aj zelena presstolnica Evro
ope postane tudi užitna p
prestolnica Evrope!
Ra
azpoloženje zza razpravo bodo ogreli trije
t
gostje po
oznavalci vrttičkarske prakse: iz Zagreeba bo prišel Vanja
Ra
adovanovič, vrtnar aktivist iz skupine
e Eko Ekipa P
Prečko, iz Du
unaja znansttvenik aktivisst Andreas Exner,
E
iz
Lju
ubljane pa Po
olonca Lovš
šin, arhitektk
ka in umetnicca iz skupine
e KUD Obrat.. Sledila bo kkratka predsttavitev
pogledov na vrrtičkarstvo s strani občins
skih uprav, k i ga bosta prredstavili Jas
smina Vidmaar, generalna sekretarka
a
Sk
kupnosti občin Slovenije, in Helena Regina
R
z Odd
delka za vars
stvo okolja Mestne
M
občinee Ljubljana.
V nadaljevanju
n
u je predviden
na vodena ra
azprava med
d udeleženci posveta in gosti.
g
Pogovoor bo vodila Maja
M
Simoneti,
Inš
štitut za politiike prostora.
upino za urb
Po
osvet organizzira IPoP v so
odelovanju z Delovno sku
bano vrtičkars
stvo pri Mrežži za prostor** in z
Ze
elemenjavo v okviru festivvala Chelsea
a Fringe Ljub ljana 2015. Izvedbo posv
veta je podprrla Mestna občina
Lju
ubljana.
Ud
deležba na po
osvetu je bre
ezplačna, a je število me
est omejeno,, zato prosim
mo za prijavo
vo.
Priijavite zbiram
mo prek splettnega obrazc
ca ali prek e--naslova majja.simoneti@
@ipop.si.
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acij, civilnega in socialnega dialoga.

Predavatelji
Vanja Radovanović
Vanja je po poklicu diplomirani inženir elektrotehnike, v prostem času se ukvarja z urbanimi temami in mestnih
aktivizmom, je avtor bloga „Nepoznati Zagreb“ (www.nepoznatizagreb.blog.hr), eden od soavtorjev in sodelavcev
projekta „Mapiranje Trešnjevke“ (www.mapiranjetresnjevke.com) kjer sodeluje s »Centrom za kulturu Trešnjevka«,
aktivni član kolesarske zadruge „Sindikat biciklista“ (sindikatbiciklista.com) in neformalne skupine Eko Ekipa
Prečko, ki jo je pred dvema leta osnovala skupina meščanov iz zagrebškega kvarta Prečko.

Andreas Exner
Andreas (1973) živi v Gradcu in na Dunaju in trenutno raziskuje skupnostne vrtove in vrtičke na Dunaju v kontekstu
razvoja mesta in v odnosu do javnega prostora. V preteklosti se je obširno ukvarjal s solidarnostno ekonomijo,
skupnim in politično ekologijo. Študiral je ekologijo in trenutno piše doktorat na Institute for Political Science na
Univerzi na Dunaju v okviru WWTF-projekta "Green Urban Commons"
(https://greenurbancommons.wordpress.com/)

Polonca Lovšin
Polonca (1970) je arhitektka in umetnica, ki se v svojih delih osredotoča na samoorganizirane inicitive in
alternativne oblike delovanja znotraj arhitekture in urbanizma. Je članica Kud Obrat (Stefan Doepner, Urška
Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič), ki je nastal leta 2006. Obrat je aktiven predvsem na področju
kritičnih prostorskih praks - skozi različne prostorske intervencije, diskurzivne programe ter povezovanje s
sorodnimi pobudami. Skupina izpostavlja pomen javnega prostora in samoorganiziranih lokalnih pobud ter
obravnava različne pojave, ki karakterizirajo sodobno mesto. Leta 2010 je Kud Obrat skupaj z okoliškimi prebivalci
na dolgo mirujočem gradbišču ob Resljevi cesti v Ljubljani zagnal skupnostni vrt Onkraj gradbišča, skozi katerega
preverjajo in predstavljajo potenciale mestnih degradiranih območij in njihovega prevrednotenja z začasnimi in
skupnostnimi intervencijami. Hkrati s tem projekt spodbuja urbano vrtnarjenje in aktivnejšo vlogo prebivalcev pri
načrtovanju, urejanju in soupravljanju mesta.

Jasmina Vidmar
Generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije je postala leta 2001, pred tem je bila aktivna kot regionalna
koordinatorka politične stranke, med leti 1994 in 2010 je bila izvoljena svetnica v Mestni občini Maribor. Med leti
2008-2010 je bila članica Odbora regij in komisij CIVEX in CONST, danes pa zastopa Skupnost občin Slovenije v
Mreži združenj lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope ter v Strokovnem svetu za lokalno samoupravo pri pristojnem
ministrstvu. V teh vlogah se je srečala z različnimi področji dela v občinah ter širokim spektrom njihovih razvojnih
možnosti, med katere spada tudi socialna ekonomija. Leta 2013 se je začelo okrepljeno sodelovanje Skupnosti
občin Slovenije s Forumom socialnega podjetništva in niz konferenc in predavanj, tako v Sloveniji kot tujini, na
katerih je predstavljala možnosti razvoja podpornega okolja za socialno podjetništvo v občinah. V letu 2011 se je v
zavedanju pomena prehranske samooskrbe in z željo po večji vključenosti v skupnost pridružila vzorčnemu primeru
ekološkega urbanega vrtnarstva v mestu Maribor, kjer ima vrt v sklopu Društva urbani eko vrt.

