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Vrtičkarstvo – raba in dejavnost



Ljubljana, Slovenija

• zelenjavni vrt kot kulturni fenomen: večina lastnikov zasebnih hiš na 

vrtu ob hiši goji tudi zelenjavo, sadje

• legalna in neformalna raba prostora 

• vrtičkarstvo v urbanih okoljih – na skupnih, najetih in sposojenih 

zemljiščih, z in brez soglasja lastnikov

• pomen vrtnarjenja v urbanem okolju narašča sočasno z okoljsko 

ozaveščenostjo in rastjo skrbi za javno zdravje



Zgodovinski koraki - Ljubljana

• 1955 vrtičkarska območja ob novih stanovanjih v razvijajočem se 

industrijskem mestu in prestolnici nove republike

• 1985 nov mestni načrt, Ljubljana 2000, nameni vrtičkarstvu površine 

na robu mesta

• 1995 gverilsko vrtnarjenje se širi brez nadzora, občina začne s 

poglobljenim raziskovanjem fenomena

• 2007 odstranjeni so vrtički pred Žalami, napovedana nova politika

• 2010 novi mestni načrt določi površine trajno namenjene vrtičkarstvu, 

sprejet je nov pravilnik in urejeni prvi tipski vrtički 



Razvoj vrtičkarstva v Ljubljani
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Ugotovitve

• moč dejavnosti –

• zavezanost dejavnosti - tradicija

• sposobnost prebivalcev – samoorganizacija

• dobro/hitro prilagodljiva raba 

• začasnost 



Pestrost pojavnih / organizacijskih  oblik 







Nova politika urejanja vrtičkov, 1997

• prekiniti nelegalno prakso 

• dokazati politično voljo za spremembe



Načrtovanje – občinski prostorski načrt



Trajna namenska raba



OPN MOL, 2010, 

vrtičakarstvo kot trajna namenska raba



Vrtičkarski red in pravila









Za progo – prožni vrt – eksperimentalni vrt

















2013, Jane‘s Walk,  



Praktični urbanizem – Elke Krasny, 2014



Urbano vrtnarjenje v Evropski Zeleni prestolnici  

Chelsea Fringe Ljubljana

Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ižanska 15
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Ljubljana, 2015

• zanimanje za vrtičkarstvo raste

• nove prakse vrtnarjenja se razvijajo – skupnostno, najemno na 

zasebnih kmetijskih površinah, revitalizacija degradiranih površin, 

vzdrževanje zelenih površin, izobraževanje 

• ponudba, legalnih površin, skladnih z mestnim načrtom je omejena

• ponovno v porastu nelegalno – gverilsko vrtnarjenje



Izkušnje 

• vrtičkarstvo je del sodobnega mesta 

• vrtičkarji so vztrajni – se selijo po prostoru

• vrtičkarstvo je prilagodljivo – vrtnariti je možno marsikje  

• ljudje želijo vrtnariti blizu doma

• začasnost moti manj kot oddaljenost 

• oprema (lopa, ograja, igrala, klopi, smeti … ) ni ključna

• ljudje imajo razumevanje za ukrepe občine: spoštujejo prepovedi in 

sprejemajo pogoje

• razumevanje ljudi upade, če ni napovedanih novih ureditev



Potenciali  

• orodje za oblikovanje skupnosti

• priložnost za sodelovanje z upravo 

• sposobnost ustvarjanja novih programov in dejavnosti






