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Izvleček
Vrtičkarstvo je prostočasna in samooskrbna dejavnost, ki se izvaja na najetih ali drugače
pridobljenih zemljiščih. Izvorno je vrtičkarstvo povezano z eksistencialnimi potrebami
prebivalcev. Danes pa vrtičkarstvo zadovoljuje družbene, okoljske, socialne in druge
potrebe urbanega prebivalstva in je pomembna prvina načrtovanja prostorskega razvoja
naselij. Glavni namen naloge je analizirati stanje vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini
Kranj, kako se načrtuje razvoj dejavnosti in kakšna dopolnilna pravila urejanja določajo
občinski predpisi. Na osnovi pregleda literature, podatkov, primerov dobre prakse in
informacij, ki smo jih pridobili na mestni upravi in na terenu ter analize dejanskega stanja v
prostoru, so opredeljene organizacijske rešitve in smernice za razvoj vrtičkarstva v območju
občine. Magistrsko delo uvodoma predstavlja pomen in značilnosti vrtičkov, vidike razvoja,
povezave s samooskrbo in preživljanjem prostega časa ter ugotavlja, da so vrtički v Mestni
občini Kranj pogosto umeščeni v prostor na pobudo prebivalcev, samoiniciativno in
neformalno, tudi v nasprotju z določili prostorskih aktov in da sta njihovo urejanje in razvoj
prepuščena prebivalcem, zato lahko v prostoru delujejo moteče in nesprejemljivo. Podobne
značilnosti vrtičkarstva naloga razkriva tudi na območju Mestne občine Kranj. Za
organizacijo in urejanje prostora je odgovorna občina in zato je ob primernih spodbudah in
promociji vrtičkarstva lahko prav ta tista, ki lahko vrtičkarstvo na svojem območju ohranja,
ga primerno ureja in načrtuje v sklopu svojih pristojnosti.
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Abstract
Allotment gardening is a leisure and self-supply activity carried out on rented or otherwise
acquired land. Originally, allotment gardening had to do with the existential needs of the
inhabitants. However, today it is meant to satisfy social, environmental and other needs of
the urban population, and constitutes an important element of spatial planning for the
development of settlements. The main purpose of this thesis is to analyse the state of the
activity of allotment gardening in the area of the Municipality of Kranj, how to plan the
development of this activity and which supplementary rules are envisaged by by-laws in
order to regulate it. Based on the review of the relevant literature and data, good practice
examples and information obtained from the city administration and in the field, including
the analysis of the actual situation, we have defined the organisational solutions and
guidelines for the development of allotment gardening in the area of the Municipality. In the
introductory part, the Master’s thesis outlines the significance and the characteristics of
allotment gardens, the aspects of their development, as well as their linkages to selfsufficient supply and the spending of leisure-time. We came to the conclusion that allotment
gardens are often spatially embedded into the surroundings upon the initiative of the
inhabitants, arbitrarily and informally, even contrary to the provisions of spatial acts, and
that garden maintenance and development is left to the inhabitants, which is why some
allotment gardens may seem disturbing and stick out of the surroundings. The thesis
reveals that similar characteristics may also be attributed to allotment gardening in the area
of the Municipality of Kranj. The Municipality is responsible for spatial organisation and
management; therefore, with the proper incentive and promotion of allotment gardening,
the Municipality is the also one that can contribute to the preservation of allotment gardening
by appropriately regulating and planning it in the scope of its powers and competences.
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1

1

UVOD

Vrtičkarstvo je raba prostora in dejavnost, ki se pojavlja v urbanem, mestnem okolju. Vrtički
so del zelenih mestnih površin, so majhen, a pomemben del biotske pestrosti mesta in imajo
pomembno ekološko vlogo. Poleg slednjega celostni pogled na vrtičke pokaže tudi
pomembno družbeno vlogo dejavnosti ter prispevek k zagotavljanju lokalne samooskrbe,
vplivu na lokalno mikroklimo, na zdravje ljudi in na podobo okolice. Urejeni vrtički so
pomemben element zbliževanja generacij in prenosa znanj s področja vrtnarjenja
(Williamson, 2002, Bole in sod., 2009, Bukvič, 2010, Simoneti, 2010, Schmidt-Herta in sod.,
2014).
Začetki razvoja vrtičkarstva kot dejavnosti, ki se veže na bližino človekovega bivališča in
samooskrbno preskrbo pridelovalcev ter se pomembno razlikuje od kmetijstva, segajo daleč
v zgodovino. Na območju južne Amerike je to mesto Matchu Pitchu. Gre za prostorsko
odmaknjeno naselje, ki je zaradi svoje strateške lege dober primer mesta, ki je že poudarjal
prehransko samooskrbo (Smit, 2002). V času intenzivnega razvoja industrije so imeli vrtički
v mestih pomembno eksistencialno vlogo. Bili so sredstvo za lažje preživetje ranljivejših
skupin. Danes govorimo o prostorskih ureditvah v urbanem okolju, zanimivih za vse
starostne skupine, ljudi z različno izobrazbo in družbenim statusom (Smit, Nasr, Ratta,
2001).
Vrtički danes presegajo okvirje klasičnega vrtnarjenja in pridelovanja hrane. So pomemben
prostor v mestu, ki zagotavlja možnost odmika v naravo, preživljanje prostega časa in
rekreacijo, delo na prostem ali preprosto druženje. Vrtičke smo v osnovi prepoznali kot
pomemben del mestne krajine. Vrtičkarstvo je izjemno prilagodljiva raba prostora in se
pojavlja na različnih površinah. Lahko je del zelenih ali nepozidanih površin, velikokrat se
pojavi na zapuščenih, degradiranih zemljiščih, v parkih ali tudi na kmetijskih zemljiščih.
Vrtičkarstvo je postalo pomembna dejavnost mesta, s katero se aktivno ukvarjajo tudi
občine. Slednje imajo pomembno vlogo pri razvoju, načrtovanju, urejanju in organizaciji
vrtičkarske dejavnosti (Simoneti, 2015).
Magistrsko delo obravnava vrtičke znotraj Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MO Kranj).
Na območju MO Kranj je več manjših vrtičkarskih območij. V sklopu magistrskega dela smo
izvedli terensko analizo dejanskega stanja, popisali in pregledali smo osemnajst različnih
vrtičkarskih območij, na katerih se nahaja različno število posameznih vrtičkov.
Lokacijsko se vrtičkarstvo v MO Kranj pojavlja tako v neposredni bližini mestnega središča
kot na njegovem obrobju. Vsa območja niso urejena in vizualno motijo krajinsko sliko, poleg
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tega smo odkrili nekaj območij vrtičkarstva, ki se pojavljajo na območjih, ki za prostočasne
dejavnosti niso najbolj primerna, kot so na primer območja pod daljnovodi. Po podatkih, ki
smo jih pridobili na občinski upravi MO Kranj, smo ugotovili, da občina ne spremlja posebej
razvoja in širjenja vrtičkarske dejavnosti v prostoru.
Zaradi pomanjkanja nadzora nad izvajanjem vrtičkarske dejavnosti, se je ta v MO Kranj
razvijala glede na želje, potrebe in sposobnost vrtičkarjev, ki si na vsakem vrtičkarskem
območju postavljajo lastna pravila. Neurejenost vpliva na podobo naselij in krajine, ima pa
tudi druge nezaželene vplive na okolje. Na območju vrtičkov se nahaja veliko odpadnega in
umetnega materiala, neznanega porekla, ki lahko ogroža okolje in zdravje ljudi. Glede na
to, da se vrtički pogosto pojavljajo na kmetijskih površinah, je vprašljivo tudi znanje
vrtičkarjev o uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, ki prav tako lahko ogrožajo okolje
in zdravje ljudi.
Izhodišče naloge so bila neurejena vrtičkarska območja in namere očine, da uredi pogoje
za nadaljnji razvoj vrtičkarstva. Uvodoma smo izvedli analizo dejanskega stanja vrtičkarskih
območij. Vsa vrtičkarska območja smo primerno popisali (lokacija, značilnosti,
opremljenost, ipd.), jih analizirali in na podlagi tega izdelali kartografski prikaz območij, po
pregledu literature, pogovorih z občinsko upravo in vrtičkarji smo pripravili predlog smernic
za organizacijo in razvoj vrtičkarske dejavnosti v MO Kranj. Kot pravi Simoneti (2014),
»aktualne potrebe mestnih vrtnarjev dobra praska rešuje z dobro organizacijo«.

1.1

Namen in cilj naloge

Glavni namen magistrskega dela je proučiti pojav vrtičkarstva v MO Kranj in oblikovati
predloge za organizirano izvajanje dejavnosti.
Vrtičkarska dejavnost se v MO Kranj pojavlja na več lokacijah. Kar nekaj lokacij deluje
vizualno problematično in so moteče, razmere na terenu kažejo, da bi lahko bili
problematični tudi drugi vplivi dejavnosti na okolje.
Cilji magistrskega dela so:
-

prikazati vsa vrtičkarska območja znotraj meja MO Kranj,

-

analizirati vrtičkarska območja s prostorskega vidika,

-

ugotoviti, ali obstajajo dodatne potrebe po vrtičkih (po novih vrtičkarskih območjih),

-

ugotoviti, v kolikšni meri se podatki o načrtovani rabi vrtičkarskih območij prekrivajo
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z obstoječimi vrtički, če sploh, in kolikšen delež površin MO Kranj dejansko načrtuje
v bodoče za vrtičkarsko rabo,
-

ugotoviti, kakšen je odnos lokalne skupnosti do območij vrtičkov in vrtičkarstva.

Za lažjo dosego ciljev magistrskega dela, smo si pomagali z raziskovalnimi vprašanji, ki
so nam pomagala razumeti dejansko stanje vrtičkarstva na izbranem območju:


Ali lokalna skupnost (občina) prepoznava vrtičke kot pomemben del mesta?



Ali ima lokalna skupnost evidenco obstoječih vrtičkov v urbanem območju?



Kakšna je organizacija vrtičkarske dejavnosti pri izbrani lokalni skupnosti?



Ali obstaja podatek o potrebah prebivalcev za vrtičkarsko dejavnost?
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METODOLOŠKI PRISTOP

Pri izdelavi magistrskega dela smo si pomagali z različnimi analitičnimi metodami dela, ki
smo jih uporabili pri kabinetnem in terenskem delo. V prvem delu smo pregledali obstoječo
literaturo, ki se vsebinsko nanaša na pojem, razvoj in stanje vrtičkarstva pri nas in v izbranih
tujih državah, v drugem delu pa smo stanje na izbranem območju preverili s primerjalno
analizo zračnih posnetkov, razgovori s predstavniki občine in vrtičkarji ter s terensko
raziskavo.
Magistrsko delo je metodološko razdeljeno na sledeče korake:


pregled in zbiranje primerne literature na temo vrtičkov,



pregled strateških dokumentov, ki posredno in neposredno opredeljujejo vrtičke,



pregled zakonodaje, ki opredeljuje vrtičke,



pregled dobrih praks urejanja vrtičkov pri nas in v tujini,



določitev območja raziskave,



terenski ogled dejanskega stanja vrtičkov v izbranem območju,



izdelava analize vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj,



izdelava kart, ki prikazujejo vrtičkarska območja,



predlog možne organizacije vrtičkarske dejavnosti v MO Kranj.

OPREDELITEV VRTIČKOV V STRATEŠKIH IN RAZVOJNIH DOKUMENTIH
Za potrebe opredelitve vloge in pomena vrtičkov in vrtičkarstva smo pregledali strateške in
razvojne dokumente mednarodnega in državnega pomena.
Vrtički in vrtičkarstvo v strateških dokumentih niso pogosto omenjeni neposredno ampak
bolj posredno kot del zelenih urbanih površin ali zelene urbane infrastrukture in kot
vsestransko pomembna dejavnost v urbanem okolju. Pri pregledu smo se omejili zgolj na
dokumente, ki vrtičke in vrtičkarstvo omenjajo neposredno kot pomemben del urbanega
razvoja, želeli smo ugotoviti, na kakšen način so v strateških dokumentih omenjeni vrtički
in kolikšen pomen jim pripisujejo na različnih ravneh načrtovanja prostorskega razvoja.
OPREDELITEV VRTIČKOV V ZAKONODAJI
V tem segmentu smo pregledali državno zakonodajo, ki vrtičke opredeljuje in določa njihove
razvojne možnosti. Na državni ravni je v Sloveniji trenutno kar nekaj zakonov, ki usmerjajo
razvoj prostora, posredno tudi vrtičkov v urbanem okolju.

Čirič, K. 2018. Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

5

Glede na to, da so vrtički pogost pojav v urbanem prostoru Slovenije, smo pridobili podatke
glede načrtovalske prakse drugih mestnih občin. Za ta namen smo pregledali obstoječe
odloke in pravilnike mestnih občin, ki so jih morebiti sprejele prav za namen urejanja
vrtičkov.
DOLOČITEV OBMOČJA RAZISKAVE
Za območje podrobne raziskave vrtičkarske dejavnosti smo izbrali MO Kranj. MO Kranj je
ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji, ki je bila ustanovljena leta 1994, na podlagi
Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO, Uradni list RS, št.
60/94). Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, UL RS, št. 94/07), je bil leta 1995
sprejet tudi Statut Mestne občine Kranj.
Zakon o urejanje prostora (ZUreP-2, UL RS št. 61/2017) v petem členu navaja kakšne so
pristojnosti občin na področju urejanju prostora. Za potrebe izdelave raziskovalnega dela,
smo bili predvsem pozorni na naslednje alineje 5. člena zakona:


pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni;



določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine;



načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na svojem območju s prostorskimi akti;



inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb prostorskih aktov, ki jih sprejme občina,
če ni to predmet inšpekcijskih postopkov in pristojnosti, določenih z drugim
zakonom.

Občine imajo pomembne pristojnosti pri oblikovanju načrtovalskih izhodišč za urejanje
prostora, kar je pomembno tudi z vidika urejanja in umeščanja vrtičkov v prostor. Glede na
to, da smo v MO Kranj opazili neurejena vrtičkarska območja, smo želeli proučiti vrtičkarstvo
v tej občini in na podlagi tega podati smernice za organizacijo dejavnosti.
TERENSKI OGLED IN ANALIZA STANJA
Na podlagi terenskega ogleda stanja vrtičkov in digitalnih ortofoto posnetkov (DOF) za leta
2001, 2010 in 2015 smo izdelali kartografski prikaz vrtičkarskih območij za vsa tri omenjena
leta. Glede na razpoložljivost podatkov, smo pridobili digitalne posnetke zgolj za ta tri leta.
Tako izdelane karte smo potrebovali kot osnovo proučevanja vrtičkov na izbranem območju.
Zanimala nas je predvsem lokacija vrtičkov in spreminjanje njihovega števila in površine na
območju MO Kranj..
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Omenjene podatke smo kombinirali z namensko rabo zemljišč in izvedbenim delom
Občinskega prostorskega načrta (Odlok o izvedbenem …, 2014) in tako naredili karto
vrtičkarskih območji, na podlagi katere smo primerjali dejansko in načrtovano rabo.
Pridobljeni podatki in izdelani kartografski prikazi so služili kot osnova nadaljnjega
preučevanja, saj smo pridobili potrebne informacije o obsegu, potrebah in trendu razvoja
vrtičkarstva. Podrobneje sta način pridobitve podatkov o vrtičkih in izvedba analize opisana
v poglavju 6.
OPREDELITEV PREDLOGOV ZA ORGANIZACIJO VRTIČKARSKE DEJAVNOSTI V MO
KRANJ
Predlog smernic za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v MO Kranj smo pripravili glede na
osnovi:
-

analize stanja vrtičkarske dejavnosti v MO Kranj,

-

potreb po vrtičkarski dejavnosti,

-

primerjalne analize rešitev, ki so jih uveljavile druge mestne občine v Sloveniji,

-

predstavljenih primerov praks pri nas in drugod.

V ta namen bodo v nadaljevanju podrobneje predstavljeni izhodišča in predlogi za uspešen
razvoj vrtičkarske dejavnosti na primeru MO Kranj.
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TEORETIČNA IZHODIŠČA

Pri izdelavi magistrskega dela smo pregledali literaturo, ki je služila kot osnova razumevanja
pomena vrtičkov, ki so predmet obravnave. Proučevanje pojma vrtičkov je bilo deduktivno,
kar se zdi pomembno in primerno z vidika umeščanja slednjih v urbani prostor. Teoretična
izhodišča so pomembna z vidika razumevanja in dojemanja vrtičkov, tako s prostorskega
kot iz širšega družbenega vidika. Vsa izhodišča nam bodo pomagala pri oblikovanju
ustreznih predlogov in rešitev za zagon vrtičkarske delavnosti v MO Kranj.
Navezali smo se na koncept trajnostnega razvoja. Gre za koncept krepitve treh glavnih osi
razvoja: gospodarska, družbena in okoljska. Za potrebe magistrskega dela, je pomembno,
da so vrtički pomembna raba prostora in dejavnost, ki povezuje vse tri komponente
trajnostnega koncepta.
3.1

Pomen javnih zelenih površin

Zelene površine v mestih imajo pomembno vlogo za prebivalce in mestno krajino. Po
besedah Kosa (2008) so zelene površine »pljuča« mesta. So pomemben in nujen element
vsake urbane aglomeracije. Pri ljudeh narava, zelenje sprožata pozitivne občutke. V mestu
so to območja, kamor se človek lahko odmakne od mestnega vrveža in doživi naravno
okolje kot izvirni oziroma izvorni prostor. Simoneti (2000) navaja, da so s strani prebivalcev
najbolje sprejete urejene zelene površine, to so tako mestni parki kot druge zelene površine,
zgodovinski parki, okrasne zelenice in zasaditve, tudi vrtički ter tudi posamezne zelene
prvine kot so drevesa in drevoredi.
Po Urbanističnem terminološkem slovarju (2016) je zelena površina »z vegetacijo porasel
prostor v mestu ali naselju, npr. park, vrt, zelenica«, javna zelena površina pa »zelena
površina v javni ali zasebni lasti, pod enakimi pogoji namenjena in dostopna vsem, npr.
zelenica, parkovni gozd, obrežje«.
Javne zelene površine v mestu so vse mestne zelene površine, ki so v javni ali skupni rabi,
predstavljajo pomembno mestno strukturo in so v načrtovalskih procesih zaradi funkcij, ki
jih zagotavljajo enakovredne drugim rabam. Javne zelene površine imajo številne funkcije:
oblikovalsko strukturne, funkcionalno programske in zdravstveno higienske (Simoneti,
1997).
Glede na to, da v mestu predstavljajo stik z naravo za mestne prebivalce, so posegi v zelene
površine pogosto del glasnih razprav s strani javnosti. To je posledica prvinske navezanosti
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človeka na naravo in iz tega se izraža potreba po ohranjanju zelenih površin (Simoneti,
1997). Pomen in vloga zelenih površin sta se s časom spreminjala, danes postajajo glavni
element urbanega prostora na simbolni in praktični ravni (Kos, 2008). Niso zgolj ena izmed
možnih rab tal, ki se morajo pojaviti v mestu zaradi videza ali okoljskih standardov, temveč
so tako pomembne za zdravje ljudi in okolja, da so obvezna sestavina v občinskih
prostorskih načrtih in izvedbeni dokumentaciji.
Zelene površine so pomemben del strukture mesta in vselej deležne velikega zanimanja
tako s strani stroke, kot s strani širše javnosti. Za ohranjanje zelenih površin so potrebne
sistemske rešitve in pri njihovem načrtovanju ali ohranjanju potreben dialog z uporabniki.
Zelene površine so v primerjavi z drugimi rabami veliko bolj ranljive (Simoneti, 1992).
Ranljivost se lahko poveže z dvema dejstvoma: ob spremembi namembnosti zelenih
površin v neko drugo rabo, tak poseg običajno pomeni končno, nepovratno spremembo, pri
urejanju oziroma novih zelenih površin pa traja dolgo časa, da ureditev doseže končno
načrtovano podobo in funkcijo (Simoneti, 1997).
Glede na to, da je urbano okolje kompleksen pojav, prihaja na majhnem območju do
različnih interesov (Bukvič, 2010). Za prostorsko načrtovanje razvoja je to izziv, saj je nujna
uskladitev različnih interesov v mestnem prostoru. Poleg tega se v odprtem mestnem
prostoru odvijajo številne funkcije, kar poleg optimalnih odločitev terja tudi dolgoročno
načrtovanje mestne krajine. Poleg tega se danes vse bolj poudarjajo znanja iz ekologije,
kar daje načrtovanju mesta dodatno težo in pomembno vlogo (Simoneti, 2000).
Zelene površine so v mestu pomembne in potrebne z vidika zadovoljevanja potreb
mestnega prebivalstva po stiku z naravnimi elementi. Potrebe prebivalcev so različne, glede
na njihovo intenzivnost in nenazadnje glede na njihov odnos do naravnega okolja. Za
nekatere je dovolj le pogled na naravno okolje, nekateri pa potrebo izražajo z izvajanjem
dejavnosti na zelenih površinah. Med slednje sodijo vrtičkarji, ki spadajo v skupino
mestnega prebivalstva, ki ima željo po intenzivni obliki sodelovanja in izražanja na mestnih
zelenih površinah (Simoneti, 1997).
3.2

Pomen lokalne samooskrbe

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki je v prvi vrsti samooskrbna (Bole in sod., 2009). Glede na to,
da se dejavnost pojavlja v urbanem okolju, lahko pomembno prispeva k prehranski varnosti
mesta, ne more pa vrtičkarstvo zagotoviti prehranske varnosti vseh mestnih prebivalcev.
Ob primerni spodbudi občine lahko vrtičkarstvo omogoča pomemben korak k izboljšanju
lokalne samooskrbe.
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Številne projekcije prebivalstva kažejo, da se število prebivalcev na svetovni ravni povečuje.
Po podatkih Združenih narodov se je število prebivalcev v zgolj enem letu povečalo za več
kot en odstotek, kar pomeni, da je danes več kot sedem milijard prebivalcev (Census
Bureau, 2015). Velik problem predstavljajo urbana območja, kjer se koncertira prebivalstvo
in število urbanega prebivalstva povečuje. Po ocenah Združenih narodov se bo delež
prebivalstva, ki živi v mestih, še povečeval in leta 2050 že presegal 65 %. Zdaj je delež
mestnega prebivalstva največji v Severni Ameriki (blizu 82 %), najmanjši pa v Afriki (40 %).
V Sloveniji živi v mestnih območjih približno 50 %, v celotni Evropi pa 73 % prebivalcev
(STAT, 2015).
Zgoraj navedeni podatki nakazujejo tudi to, da bo v prihodnje v mestih vse večje
povpraševanje po hrani. Predvsem v mestih, kjer se že sedaj pojavlja velika koncentracija
prebivalstva, se lahko pojavi problem s prostimi zemljišči. Primarno so ta namenjena širjenju
stanovanjskih površin. Mesta sama ne morejo poskrbeti za prehransko varnost celotnega
mestnega prebivalstva, lahko pa mestne oblasti vključijo pridelovanje hrane na skupnostnih
vrtovih ali posameznih vrtičkarskih območjih v sistem celostnega načrtovanja preskrbe s
hrano. V najširšem konceptu pridelovanja hrane mislimo na urbano kmetijstvo kot
dejavnost, v nekoliko ožjem pa na lokalno pridelavo na skupnostnih vrtovih, vrtičkih kot
posameznih enotah ali gojenje posodovk na balkonih stavb. Samooskrba ima v mestih že
dolgo tradicijo. V različnih obdobjih se spreminjajo tako vrste kot količine pridelkov (Hirsch
in sod., 2016).
Družba danes prepoznava tudi pomen povezave med urbanimi sistemi pridelovanja hrane
na eni strani in stanjem okolja, zdravjem ljudi, socialne pravičnosti, izobraževanjem in
prostorskim načrtovanjem na drugi strani. Pri tem je potrebno poudariti, da vsa mesta
nimajo enakih možnosti za vse načine pridelovanja hrane v lokalnem območju. Celotni
urbani prehrambni sistemi in politika lokalne skupnosti je namreč odvisna od značilnosti
mesta, prostorskega razvoja, gospodarskega stanja in razvoja, zgodovine, kulturnih
značilnosti, infrastrukture, dostopnosti do naravnih virov, razgibanosti reliefa, družbenih in
političnih dejavnikov in stabilnosti lokalne skupnosti ter države (Hirsch in sod., 2016).
3.3

Vrtički kot začasna raba prostora

Pri umeščanju vrtičkov v prostor mest in drugih naselij ne govorimo vedno o iskanju novih
lokacij, ki bi bile lahko primerne za ureditev vrtičkov. Glede na možnost, da je vrtičkarstvo
lahko začasna vrsta rabe, so lahko vrtički alternativna raba tal, ki ne potrebuje velikega
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vnosa kapitala in so lahko na nekem območju krajše ali daljše časovno obdobje. Umeščanje
vrtičkov v prostor je lahko alternativa za degradirana ali neizkoriščena območja v mestu.
Prazna in neuporabljena zemljišča v urbanem okolju niso redkost, zapuščeni prostori, ki
čakajo na nove rabe in propadajo, ne prinašajo nobenih koristi in so zato pomembne izziv
za lokalne skupnosti. Po ugotovitvah Peterlina (2015) so za mesto mirujoča gradbišča velika
izguba, predvsem v ekonomskem in socialnem smislu. Zaplete se tudi pri mestni
infrastrukturi, saj se stroški le te porazdelijo med manjše število uporabnikov. Poleg tega
degradirana območja vplivajo na širši prostor. Pretok ljudi se na takih predelih zmanjšuje,
zmanjšana pa je tudi družbena povezanost ljudi takih območij.
Ko govorimo o začasni rabi, moramo omeniti zakaj je do potrebe po slednji sploh prišlo.
Izvor praznih prostorov v mestih lahko povežemo s spremembami v mestnih strukturah v
drugi polovici dvajsetega stoletja. Urbana središča so bila pod vplivom velikih prostorskih,
socialnih in ekonomskih sprememb. Kot posledica teh so se mesta razvijala različno.
Nekatera so doživljala novo renesanso in revitalizacijo, nekaterim pa so propadle industrije
pomenile stagnacijo ali propad mestnih predelov (Urban Catalysts, 2003).
Začasna raba prostora je velikokrat ključnega pomena za oživitev praznih, zapuščenih,
degradiranih ali propadlih prostorov, ki jim dana raba ne služi več. Že opredelitev pojma,
začasna raba, nam pove, da je neka raba prostora le kratkoročnega značaja in ne pomeni
trajno rabo. Po besedah Vrbice (2015) lahko z začasno rabo prostora oživimo nerabljene,
zapuščene prostore. Ti prostori lahko predstavljajo stavbe, dele stavb ali odprte prostore.
Negativen vpliv praznih prostorov ni omejen le na prazno zemljišče ali stavbo ampak lahko
negativno vpliva tudi na ekonomsko, kulturno, družbeno ali estetsko vrednost širšega
območja.
Začasna raba se nanaša na zemljišča, ki so prosta in se jih trenutno ne uporablja v skladu
u opredeljeno namensko rabo. Torej vsak ukrep na takih površinah, ki uporablja nek prostor
za kratkoročno uporabo pomeni začasno rabo. Dejavnosti začasne rabe se pojavljajo lahko
prehodno kot enkraten dogodek. V tem primeru lahko govorimo o začasni uporabi prostora,
ki je povezana z nekim drugim dogodkom, ki je časovno omejen (festivali,…). Dejavnosti so
lahko povezane s selitvijo neke rabe prostora iz ene na drugo lokacijo in pomeni za mesto
neko razvojno priložnost (šola trapeza v Združenih državah Amerike,…). Lahko pa se
dejavnosti začasne rabe tekom razvoja spremenijo v stalne dejavnosti, saj postajajo
privlačne, priljubljene za domačine ali turiste in postanejo nov element mesta (Lehtovuori,
Ruoppila, 2012).
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Vse prazne površine, ki čakajo na neko novo načrtovano ali predvideno rabo v mestu imajo
eno skupno lastnost, to je časovna vrzel med prejšnjo in bodočo rabo. Razlogov za
nastanek le-teh je seveda veliko, od sprememb na nepremičninskem trgu, do propadov
industrije, ipd. Prav ta območja, ki v danem trenutku niso zanimiva za komercialno rabo, so
na voljo alternativni rabi. Kot pogosta oblika dejavnosti na takih mestnih conah se pojavljajo
glasba, pop kultura, različne oblike umetnosti, start up podjetja in podobne dejavnosti, ki za
svoj zagon v veliki večini nimajo dovolj finančnih sredstev (Urban Catalysts, 2003). Urbano
vrtnarjenje ne zahteva visokih stroškov za njegovo izvajanje za razliko od intenzivnejših
oblik kmetovanja, ki so bolj tržno usmerjene. V tem delu je zelo pomemben razvoj lokalne
ali regionalne politike, da podpira takšne pobude, poleg tega pa je potreben dialog med
lokalnimi skupnostmi, ki so največkrat pobudnik novih dejavnosti in lokalno oblastjo.
Pogosto razvoj novih programov preprečijo institucionalne ovire, ki razvoj urbanega
kmetijstva zavirajo (Silk, Sachs, 1991).
V mestih, kjer obstaja potencial za razvoj urbanega vrtnarjenja si lahko lokalne oblasti
pomagajo s spodbudami za tiste lastnike, ki imajo v lasti prazna zemljišča in preprečijo
možne špekulacije povezane z zemljišči. Pomembna pa so tudi zemljišča, ki so po občinskih
prostorskih načrtih že namenjena za širitev različnih rab, stanovanjske, poslovne, ipd., in se
za ta vmesni čas izkoristijo za neko začasno rabo (Silk, Sachs, 1991).
3.4

Zgodovina razvoja vrtičkov

Na evropskih tleh lahko začetke kmetovanja v mestih povežemo s časom Karla Velikega
oziroma Svetega rimskega cesarstva. V tistem času je bil namreč izdan edikt, v katerem je
bilo določeno, katere vrste rastlin lahko gojijo v mestih. Vse do industrijske revolucije večjih
mejnikov v Evropi s področja urbanega kmetijstva ni bilo. Mesto je s hrano oskrbovala
okolica, torej območje izven mestnega obzidja. V 18. in 19. stoletju je prišlo do razcveta
industrijske revolucije. Zaradi prodora industrije so se začeli graditi tudi stanovanjske hiše
in domovi za delavce. V teh razmerah so se začela urejati tudi prva območja vrtičkov. V
sredini 19. stoletja so urbanisti razvoj večjih mest poizkušali usmerjati skupaj s trajnostno
ureditvijo in slednje približati naravi (Jorda, 2015).
V Nemčiji se je vrtičkarstvo začelo pogosteje pojavljati okrog leta 1860. V mestih so začeli
urejati vrtičkarska območja manjši dimenzij, na katerih so si lahko ljudje pridelovali vrtnine
za lastne potrebe. Že v takratnem času, je bilo druženje pomemben del. Danes je Berlin
drugačen kot je bil leta 1865 pa vendar se je vez med ljudmi in vrtički poglobila. Danes lahko
govorimo o številnih skupnostnih vrtovih, ki poleg samooskrbe nudijo druženje, povezovanje
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in prenašanje tradicije kmetovanja v smislu nekomercialne koristi (Bryant, 2010). Tudi na
območju Avstrije so bili začetni poizkusi povezani z vrtnarjenjem v mestih šele v začetku
20. stoletja, pravi razcvet pa so vrtički tudi v Evropi doživeli za časa prve in druge svetovne
vojne. Razlog je bilo izrazito pomanjkanje hrane (Jorda, 2015).
V zgodovini nastajanja in razvoja vrtičkov so slednji predstavljali pomemben vir prehrane
za preživetje. V sedemdesetih so v času gospodarske rasti so se cene hrane začele
zniževati in veliko ljudi je začelo opuščati vrtičke. Velik vpliv pa je imelo tudi večanje števila
prebivalcev in vedno večje potrebe po stanovanjskih zemljiščih (Silk, Sachs, 1991). Razvoj
urbanizacije in povečevanje števila prebivalcev sta tekom časa območja vrtičkov počasi
izpodrivala za potrebe naselitve (Jorda, 2015).
Organizirano vrtičkarstvo se razvija in v različnem obsegu ohranja skozi celotno sodobno
zgodovino mesta. V času gospodarskih in socialnih kriz vrtičkarstvo pomaga ljudem
preživeti in krepi povezanost, v času izobilja pa ponuja priložnosti za preživljanje prostega
časa in za razvijanje veščin, ki so pomembne za preživetje. Razvoj vrtičkarstva sledi
potrebam urbanega človeka. Vrtičkarska dejavnost v današnjem času spet doživlja
preporod. Dejavnost kot taka ima številne pozitivne lastnosti, glavno pa predstavlja
povezanost med ljudmi. Poleg pridelovanja vrtnin se je ohranila družbena komponenta, torej
skupno obdelovanje in povezovanje ljudi. Če v zgodovini govorimo predvsem o vrtičkarski
dejavnosti revnejšega prebivalstva, delavstva, pa danes vrtnarijo vse generacije, kar
pomeni, da so vrtički pomemben združevalec raznolikosti na enem območju (Simoneti,
2013).
3.5

Pomen vrtičkarstva

Vrtičkarstvo kot dejavnost lahko obravnavamo kot dejavnost in rabo prostora, ki je lahko
trajna, začasna ali vmesna. Glavna značilnost vrtičkarstva je prilagodljivost v času in
prostoru. Za vrtičkarstvo ne potrebujemo veliko časa, niti prostora, poleg tega se lahko
vrtičkarstvo iz prostora hitro umakne in tudi ne pusti trajnih posledic rabe v prostoru. Poleg
rabe tal je vrtičkarstvo pomembna dejavnost, ki združuje tako okoljske in družbene vidike
bivanja. Vrtičkarska območja so prostori druženja, rekreacije, preživljanja prostega časa in
interakcij med ljudmi in ljudmi in okoljem (Simoneti, 2016).
Kot pravi Simoneti (2016), je »Vrtičkarstvo tako hkrati zelo preprosta in kompleksna
dejavnost, prilagodljiva raba prostora in podlaga za povezovanje ljudi, programov in
dejavnosti.«
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»Vrtiček po tem odloku je zemljišče namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja
okrasnih rastlin za lastne potrebe« (Odlok o urejanju vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj
Gradec, 2013).
»Urbani vrt po tem odloku je zemljišče, primerno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenje
okrasnih rastlin za lastne potrebe« (Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup, 2014).
»Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih
rastlin za lastne potrebe ter se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah«
(Odlok o OPN NM, 2009).
»Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje
okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in negospodarske pridelave« (Odlok o urejanju
vrtičkarstva v Mestni občini Slovenj Gradec, 2013).
V dokumentih slovenskih občin je pojem vrtiček ali urbani vrt najpogosteje povezan z
zelenim sistemom mesta oziroma je opredeljen kot del zelenih mestnih površin. Z vidika
lokalnih predpisov je pomembno, da občina taka zemljišča ureja s posebnimi dokumenti,
saj je pojem zelenih površin v mestih zelo širok in kompleksen, umestitev vrtičkov pa
neizogibna. Vrtičke lahko obravnavamo tudi z vidika pridelave hrane, pri čemer so del
nekega drugega procesa v mestu, urbanega kmetijstva.
Vrtičkarstvo je dejavnost, ki je v prvi vrsti samooskrbna. Namenjena je posameznikom, ki
sami pridelujejo hrano na manjših območjih (Bole in sod., 2009). V tem delu je zelo
pomemben razvoj lokalne ali regionalne politike, da podpira takšne pobude. Pogosto pa žal
naletimo na institucionalne ovire, ki razvoj urbanega vrtičkarstva zavirajo (Silk, Sachs,
1991).
V mestih, kjer obstaja potencial za razvoj urbanega vrtičkarstva, si lahko lokalne oblasti
pomagajo s spodbudami za tiste lastnike, ki imajo v lasti prazna zemljišča in preprečijo
možne špekulacije, povezane z zemljišči. Pomembna pa so tudi zemljišča, ki so po
občinskih prostorskih načrtih že namenjena za širitev različnih rab, stanovanjske, poslovne,
ipd., in se za ta vmesni čas izkoristijo za neko začasno rabo (Silk, Sachs, 1991). Umeščanje
vrtičkov v mesta pa je izrazito interdisciplinarno, kar pomeni, da se morajo s takim projektom
ukvarjati strokovnjaki z različnih področij, od urbanistov, arhitektov, geodetov, gradbenikov,
prostorskih načrtovalcev do agronomov.
Vrtički se večinsko pojavljajo na najetih pa tudi na zasebnih površinah. Praviloma so
prostorsko ločeni od stanovanjskih stavb. Največkrat se pojavljajo na območjih, ki trenutno
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niso zanimiva za kakšno drugo rabo prostora ali pa na površinah, ki so zapuščene, prazne
oziroma degradirane. Take površine se pojavljajo ob prometnicah, ob vodotokih, ipd. (Bole
in sod., 2009). Pri umeščanju vrtičkov v mestni prostor pa je potrebno upoštevati urejenost,
nadzor in izbor pravih lokacij, da s tem dosežemo želeno (Bukvič, 2010). Vse bolj se zdi,
da so vrtički predmet politične negotovosti v smislu pridobivanja ustreznega prostora.
Zelene površine v urbanem prostoru tekmujejo s stanovanjskimi, industrijskimi, poslovnimi
površinami (Schmidt-Herta in sod., 2014)
Vrtički v mestih ponujajo potencial za ustvarjanje

socialnega, ekonomskega in

prostorskega ravnovesja. Pri tem je bolj kot zasnovati velik odprt prostor in ga usmerjati
estetsko, produktivno in trajnostno naloga prostorskih načrtovalcev in občin, da dejavnost
omogočajo, da pomagajo pri pridobivanju prostora in prispevajo pogoje za urejanje in
oblikovanje stika z drugimi rabami (Imbert, 2010, Simoneti, 2014). Današnja težnja v
mestnem prostoru stremi k zapolnjevanju praznih, neurejenih ali celo degradiranih območij
v mestu. Ena izmed možnih rešitev je ureditev vrtičkov, ki imajo lahko pozitiven vpliv na
fizično in družbeno okolje (Williamson, 2002).
Neposredni vplivi na fizično naravo mesta so najbolj vidni ali pa jih najlažje občutimo. Vrtički
so del zelenih površin, ki so privlačne za pogled in v nas sprožajo pozitivne odzive. V mestih,
kjer prevladujejo pozidane površine, zeleni pasovi razbijejo monotonost in delujejo
pomirjevalno. Poleg tega je v mestih velik problem visoka temperatura v poletnem času,
kjer prihaja do izrazitega učinka tople grede. Pozidane površine se segrejejo veliko hitreje
kot zelene, zato so slednje več kot pomembne, ker uravnavajo lokalno mikroklimo.
Williamson (2002) navaja, da so učinki vrtičkov tudi posredni saj pri vrtičkarstvu ni potrebna
dolga razdalja od mesta pridelovanja do potrošnika, kar globalno gledano dandanes
povzroča nešteto preglavic. S tem se namreč zmanjša poraba fosilnih goriv, stroški
prevoza, uporaba embalaže in nenazadnje hramba pridelkov v hladilnih prostorih, kar na
koncu vpliva tudi na kakovost vode, zraka in tal.
Resda pri posrednih vplivih govorimo o širšem konceptu okolja, vendar s poudarkom na
lokalni samooskrbi lahko v veliki meri vplivamo na stanje okolja, ki v današnjem času
predstavlja eno poglavitnih tem okoljske in drugih politik, ki težijo k varovanju okolja in
ohranjanju naravnih prvin.
Poleg fizičnega okolja pa je v mestih pomembno tudi družbeno okolje. Družbeno okolje v
mestu predstavlja mestno prebivalstvo v celoti, njihovo razmišljanje, gibanje, interese in
vplive na skupine ljudi ter na koncu na posameznika in njegovo razmišljanje. Vrtički imajo
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vplive na celotno družbeno okolje v mestu in na posamezne člene družbe. Predstavljajo
povezanost ljudi, ki skupno obdelujejo, skrbijo in negujejo svoje vrtičke. S takim načelom
se krepijo odnosi med ljudmi znotraj lokalne skupnosti. Vrtički na lokalnem območju
povezujejo ljudi, ki imajo skupni interes - biti povezan z naravo in si pridelovati lastno hrano.
Sodelovanje med njimi in spoštovanje do hrane ljudi privede do tesnejših povezav med njimi
in hkrati tudi spoznavanje samega sebe. Na mestu vrtičkov prihaja do človeške interakcije,
kjer posamezniki pridobijo občutek za celotno skupnost, saj jih povezuje vsaj ena skupna
dejavnost – vrtičkarstvo (Williamson, 2002).
Vrtičkarstvo kot dejavnost vpliva tudi na javno zdravje. Zaradi prehranjevalnih navad
današnjega časa, predelane ali hitro pripravljene hrane ima pridelava lastnega sadja ali
zelenjave zgolj pozitivne učinke na naš organizem. Poleg tega so pomembne kulturne
povezave med ljudmi zaradi skupne dejavnosti. Vsaka generacija je prinesla svojo kulturo
obdelovanja, priprave semen ali površine za pridelovanje. Poleg kulturne dediščine
omenjamo pri vrtičkarstvu človeško interakcijo. Zaradi raznolikosti deležnikov se na
lokalnem območju ustvarjajo močnejše vezi med ljudmi in izmenjujejo izkušnje. Tako so na
enem območju lahko stari, mladi, ljudje različnih etničnih skupin, narodnosti itd. Poleg tega
so v nekaterih državah vključili mladostnike z vedenjskimi motnjami ali prestopnike v
skupnost vrtičkov. Izkazalo se je, da je bil tak način vzgoje več kot uspešen, saj so mladi s
svojim delom pridobili občutek priznanja, pripadnosti in potrditve ter pridobili samozavest
(Williamson, 2002, Schmidt-Herta in sod., 2014).
Izpostavili smo glavne značilnosti vrtičkarstva in pozitivne vplive na posameznika, lokalno
okolje in urbano skupnost, ki so razlog zato, da morajo občina dejavnost načrtovati in
spremljati. da vrtičkarstvo upoštevajo pri dolgoročnem načrtovanju urbanega razvoja in so
hkrati pobudnik za organizacijo in razvoj vrtičkarske dejavnosti.
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NORMATIVNA IZHODIŠČA

V naslednjem poglavju so podrobneje opredeljeni strateški dokumenti, ki vrtičke
opredeljujejo neposredno in jih obravnavajo kot del načrtovanja mestnega prostora.
Poglavje je razdeljeno na podpoglavja, kjer smo zajeli strateške dokumente na različnih
ravneh, od mednarodne, državne in nenazadnje lokalne ravni. Pregled strateških
dokumentov se zdi smiseln z vidika razumevanja pomembnosti vrtičkov v teh dokumentih,
ki usmerjajo dolgoročni prostorski razvoj in pomemben z vidika razumevanja, v kolikšni meri
strategije dojemajo pomen vrtičkov na različnih ravneh prostorskega razvoja.
4.1
4.1.1

Vrtički kot del strateških dokumentov
Mednarodna raven

Glavna mednarodna organizacija, ki se ukvarja z vprašanji urbanizacije je Organizacija
Združenih narodov, konkretno v njenem okviru pa Program za naselja (UN Habitat) in
Program za razvoj (UNDP), tudi Program za razvoj. Program Združenih narodov za naselja
je znan po organizaciji svetovnih konferenc, ki so v ospredje globlane politike postavile
urbana območja in njihov bodoči razvoj (History…, 2012).
Prva konferenca Združenih narodov za stanovanja in trajnostni urbani razvoj se je odvila
leta 1976 v Vancouvru (HABITAT I), kjer so se ukvarjali s problemom hitre rasti mest in
prebivalstva v povezavi z možnimi posledicami na okolje in ekologijo. Druga konferenca se
je odvijala leta 1996 v Carigradu (HABITAT II). Pomemben dokument, ki je nastal v sklopu
druge konference je bila AGENDA HABITAT. Dokument je podpisalo 171 držav, ki so se
skupno zavzele za izboljšanje kakovosti mest, njihov učinkovit razvoj, pravilnosti urbanega
planiranja, dostopa do osnovnih storitev, infrastrukture in bivališča. Poseben sestanek
generalne skupščine OZN je potekal leta 2001 v New Yorku, kjer so sprejeli nove smernice
za urbani razvoj po vzoru dveh preteklih konferenc. Glavni cilj tega sestanka

je bil

zmanjšanje revščine, ki se je na prehodu tisočletja pokazala kot eden bolj kritičnih svetovnih
problemov (History,.. 2012). Zadnja konferenca se je odvila v Quitu leta 2016 (HABITAT III)
in v ospredje postavila trajnostni razvoj kot gonilo urbanega razvoja. Pomemben rezultat
konference je nov politični dokument Nova urbana agenda, ki pomembno nadgrajuje
vsebino predhodne in razvija nove globalne cilje predhodne za urbani razvoj (Konferenca
OZN…,2016).
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Agenda Habitat
Agenda Habitat je pomemben politični dokument, ki v ospredje postavlja problem rasti
urbanega prebivalstva po svetu in s tem povezane bivanjske, gospodarske in okoljske
probleme.
Dokument med drugim izpostavlja tudi pomanjkanje zelenih površin, zato so se države
podpisnice zavezale, da se spodbuja produktivnost zemljišč na urbanih območjih, da se
varuje biotska pestrost in da se spodbujajo različne prakse uporabe zemljišč v mestih in se
pospešuje heterogena urbana raba (Agenda…, 1997). Poleg omenjenega sta v dokumentu
zapisna tudi zaščita in ohranitev urbane flore in favne na zelenih odprtih površinah
(Agenda…, 1997).
Kot enega od ukrepov za zagotavljanje dostopnosti zemljišč, dokument navaja, da je
potrebno izrabiti infrastrukturo v urbanih območjih, zagotoviti primerno bivanjsko okolje in
zagotoviti zemljišča za parke, igrišča, skupne prostore in domače vrtove.
Vrtički so izpostavljeni tudi v delu dokumenta, ki zadeva trajnostni razvoj in trajnostno rabo
tal. Ta del se nanaša predvsem na heterogeno rabo tal, ki združuje različne potrebe:
stanovanjske, trgovinske, infrastrukturne, industrijske, transportne. Poleg naštetega pa je
pomemben del ohranjanja zelenih površin, med katerimi so navedeni tako parki, zemljišča
za rekreacijo kot tudi območja za vrtnarjenje in urbano kmetijstvo.
Nova urbana agenda
Nova urbana agenda je politični dokument, ki v ospredje postavlja vprašanja povezana z
urbaniziranim svetom in s tem povezanimi bivanjskimi, okoljskimi in ekonomskimi izzivi. Je
nadgradnja AGENDE HABITAT, vendar z večjim poudarkom na trajnostnem razvoju mest.
Namen nove agende je prikazati nove vidike in možnosti za implementacijo svežih idej v
politiko držav (Generalna skupščina…, 2016). Še vedno je osnovni problem izrazita
urbanizacija in hitro povečevanje urbanega prebivalstva. Osnovni vidik agende se nanaša
na trajnostni razvoj mest v prihodnosti in potrebo po tem, da i zagotavljal ugodne bivanjske
razmere za bodoče generacije. Enotna vizija držav podpisnic je tudi ustvarjanje kakovostnih
pogojev za bivanje v mestih, ki ga dokument povezuje tudi z zelenimi površinami kot eno
glavnih sestavin urbanega okolja površin (Generalna skupščina…, 2016).
Del zelenih površin so tudi vrtički, ki so prepoznani kot pomemben prispevek k ustvarjanju
zdravega, varnega in kvalitetnega urbanega prostora. Poleg tega veljajo

vrtički za
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pomemben del heterogene rabe urbanega prostora, v kateri se prepletajo kulturna
raznolikost in interakcija med ljudmi (Generalna skupščina…, 2016).
Na evropski ravni ni veliko dokumentov, ki bi se dotikali vrtičkov neposredno in bi zavezovali
države članice k implementaciji konkretnih ukrepov, velikokrat so omenjeni v povezavi z
zelenimi površinami, zeleno infrastrukturo, ipd.
Tematska strategija za urbano okolje
Tematska strategija za urbano okolje (Tematska strategija …, 2006) je strategija Evropske
komisije in služi kot pomoč pri izvajanju okoljske politike držav članic EU na lokalni ravni.
Glavni namen strategije je izboljšanje okoljske politike in okoljskega načrtovanja prostora s
poudarkom na trajnostni rasti. Glavne teme strategije so (Poročilo o..., 2006):


trajnostno urbano upravljanje,



trajnostni mestni promet,



trajnostno urbanistično načrtovanje,



trajnostna gradnja v mestih in



financiranje, raziskave in izmenjava najboljših praks.

Obrazložitev vizije je podana v več podnaslovih. Za potrebe našega raziskovanja je
pomemben podnaslov »Zelena mesta«, ki poudarja pomen zelenih javnih površin v mestnih
središčih. Vrtički so lahko pomemben del družabnega življenja v mestih, pomembni so tudi
z vidika izboljšanja kvalitete zraka. Poleg omenjenega imajo tudi vlogo izboljšanja bivalnih
lastnosti mesta.
Poleg vizije »Zelenih mest« je pomembna omemba reševanja »Širjenja mest in vprašanja
predmestij«. V tem delu dokumenta se skriva ureditev mestnih jeder, s poudarkom na
kulturni, socialni in okoljski ureditvi. Pri takem načinu razumevanja blokovskih sosesk so
poleg stanovanjske politike pomembni tudi ostali dejavniki, ki v taka območja vračajo
življenje, socialno povezanost in kulturno heterogenost. Prav zaradi tega je pomemben del
te strategije z vidika vrtičkarstva tudi omemba malih javnih vrtov, ki združujejo omenjene
dejavnike.
Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala
Dokument Zelena infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala (Zelena
infrastruktura …, 2013) je pomembno sporočilo Evropske komisije, ki poudarja zeleno
infrastrukturo kot orodje za blaginjo na okoljski, družbeni in gospodarski ravni po naravnih
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načelih. Slednji so pomembni pri načrtovanju prostora in teritorialnem razvoju (Evropska
komisija, 2013).
Del dokumenta, ki se nanaša na regionalno politiko omenja vrtičke, kot pomemben del
mestne skupnosti. V njih je Evropska komisija prepoznala številne prednosti kot so:
izboljševanja občutka skupnosti, krepitev povezave med prostovoljnimi društvi lokalnega
pomena in krepitev socialne povezanosti ter interakcije med prebivalci. Poleg naštetega so
vrtički pomembni tudi z vidika povezovanja urbanega in ruralnega načina življenja in
pomembni z vidika izobraževanja mladih na področju lokalne samooskrbe in razmerja med
proizvodnjo in potrošnjo (Evropska komisija, 2013).
4.1.2

Državna in regionalna raven

Prostor Slovenije 2020
Prostor Slovenije 2020 (PROSTOR SI 2020, 2000) je zbirka strokovnih dokumentov, ki so
nastali v času pred vstopom Slovenije v Evropsko Unijo. Slednji so bili strokovna podlaga
za prenovljeni Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, 2003) in v nadaljevanju za Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, 2004) in Prostorski red Slovenije (PRS, 2004).
Zbirka Prostor Slovenije 2020 je razdeljena na poglavja:


temeljne opredelitve prostorskega razvoja,



sistem poselitve,



infrastrukturni sistem,



sistem krajine in



posebna območja.

Za Zbirko Prostor Slovenije 2020 so bile pripravljene strokovne podlage enega ali skupine
avtorjev. Raziskovalna naloga z naslovom Družba in prostorski razvoj Slovenije (Družba in
prostorski …, 2001), ki jo je leta 2001 izvedel Inštitut za geografijo v enem izmed poglavij
opredeljuje vrtičke kot pomemben del prostorskega razvoja z vidika rekreacije in aktivnosti
v prostem času in kakovosti bivanja. V dokumentu je rekreacija zajeta v širok prostorski
koncept, kljub temu pa so na lokalni ravni omenjena tudi območja, kjer se stikajo različni
ekotopi, med katere sodijo tudi vrtički. Vrtičkarstvo je opredeljeno kot dejavnost, ki postaja
eden od pogostih načinov preživljanja prostega časa, predvsem za starejše prebivalstvo
(Družba in prostorski …, 2001).
Strategija prostorskega razvoja Slovenije
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju Strategija; SPRS, 2004) je
temeljni strateški prostorski dokument, ki usmerja prostorsko načrtovanju. Gre za krovni
dokument prostorskega razvoja in deluje kot vodilo za vse sektorske politike. Strategija je
zastavljena celostno, kar pomeni da poudarja socialno, gospodarsko in kulturno dimenzijo
prostora z upoštevanjem narave in naravnih zakonitosti.
Strategija vrtičkov neposredno ne omenja, jih pa povezuje s tako imenovanim zelenim
sistemom mesta ali naselja. V zeleni sistem namreč sodijo urbani gozdovi, parki, šolski
vrtovi, zelenje v stanovanjskih naseljih, otroška igrišča, primestni travniki, ipd. Zeleni sistem
je v tem dokumentu opredeljen kot odprti prostor, ki se od lokacije do lokacija spreminja po
namembnosti, stopnji naravnosti in zgradbi (SPRS, 2004). V Strategiji se zeleni sistem kot
celota omenja v poglavju o razvoju prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na
regionalni in lokalni ravni, kjer v podpoglavju javnih površin v naselju podaja smernice za
ureditev zelenih površin v skladu s prostorsko zmožnostjo in številom prebivalstva na ožjem
območju. Pri načrtovanju se mora oblikovati zeleni sistem v danem naselju.
Regionalni razvojni program Gorenjske 2014 – 2020
Regionalni razvojni program je dokument, ki regijo programsko usmerja. Vsaka regija v
Sloveniji ima svoj regionalni program, saj je le - ta prilagojen glede na danosti in razvojne
potenciale posamezne regije. Za potrebe magistrskega dela, ki smo ga terensko usmerili
na območje naselja Kranj, smo pregledali smernice, ki jih podaja Regionalni razvojni
program Gorenjske od leta 2014 do leta 2020 (RPP Gorenjske, 2015).
Vrtički so v programu prepoznani kot pomemben del lokalne prehranske samooskrbe. V
programu so podane usmeritve za povečanje lokalne pridelave sadja in zelenjave, za
spodbujanje ekološkega kmetovanja in gojenja avtohtonih oziroma lokalnih sort. V tem delu
so vrtički prepoznani kot pomemben del lokalno pridelane hrane, pridelave za lastne
potrebe (RRP Gorenjske, 2015). Taki programi so dober način povezovanja naselij na
regionalni ravni in so dobra teoretična osnova za nadgradnjo obstoječih vrtičkov. Programi
na tak način spodbujajo in izobražujejo lokalno prebivalstvo o pomenu vrtičkov kot enemu
od segmentov lokalne samooskrbe.
Eden izmed projektov, ki se navezuje na področje vrtičkarstva je projekt »Povečanje lokalne
prehranske samooskrbe Gorenjske«, ki želi aktivno prikazati potenciale na področju
samooskrbe. Namen je izobraževati lokalno prebivalstvo o pomenu le - te, predvsem mlajše
generacije. Za izvajanje projekta so mora vzpostaviti mreža vrtičkov po večjih naseljih in
skupnih učnih vrtov, ki bodo lokalne prebivalce spodbujali k čim večji prehranski samooskrbi
(RRP Gorenjske, 2015).
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Vrtički so v regionalnem programu prepoznani tudi kot pomemben del biotske
raznovrstnosti. Omenjeni so v projektu »Semenska banka rastlin«, ki poudarja pomen
raznolikosti gojenih rastlin in interakciji med večjimi pridelovalci (kmeti), malimi pridelovalci
(posamezniki oziroma vrtičkarji) in organizacijami ter inštitucijami (RRP Gorenjske, 2015).
Pomembno je, da so vrtički prepoznani tudi kot pomemben sestavni del širšega okvirja
zelenih območij v naseljih. Niso le del zelenih površin ampak so v strategijah in programih
prepoznani tudi kot del biotske raznovrstnosti.
Vrtički so v strategiji del večjega projekta z imenom »Čebelnjak znanja«, ki združuje vse
nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s področjem varovanja okolja. Cilj povezovanja vseh
organizacij je doseči dolgoročne in boljše učinke delovanja le teh. Združevale se bodo
organizacije, ki delujejo na področju turizma, kmetijstva, šolstva, gospodarstva in zdravstva
(RRP Gorenjske, 2015). Pomembno je, da vrtičke regionalne agencije, ki izdelujejo
dolgoročne plane, prepoznajo kot pomembno sredstvo za uresničevanje ciljev tudi na
področju varovanja okolja. Vrtički niso videni enodimenzionalno, temveč so lahko
pomemben del širšega prostora.
4.1.3

Lokalna raven

Trajnostna urbana strategija
Trajnostna urbana strategija (v nadaljevanju: TUS) je dokument, ki so ga na podlagi
evropskih kohezijskih sredstev morale izdali vse slovenske mestne občine, med drugimi
tudi MO Kranj. V strategiji so predstavljeni ukrepi in cilji, ki jih bo sprejela posamezna občina
za uravnotežen razvoj občine na vseh ravneh, torej gospodarski, okoljski in socialni ravni.
Osnovni gradnik je urbano območje, ki pa je v medsebojnem razmerju s svojim zaledjem
(Trajnostna urbana strategija…, 2015).
TUS MO Kranj (2015) je novelirana oziroma preoblikovana Strategija trajnostnega razvoja
Mestne občine Kranj 2009 – 2023. Glede na to, da strategija zajema ukrepe in cilje za
dolgoročni razvoj občine, bi bilo pomembno zavedanje občine, da so vrtički lahko
pomembna raba mestnih površin in je njihovo prostorsko načrtovanje pomembno.
V TUS MO Kranj so na začetku dokumenta opredeljeni razvojni izzivi in aktivnosti za
reševanje le teh. Glavni izzivi MO Kranj so:


image (podoba) mesta in razvojna energija,



sodelovanje in komunikacija na vseh ravneh,



regionalna vloga Kranja,



sobivanje mesta in podeželja,
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delovna mesta, rast podjetij in naložb,



koncentracija IKT podjetij in tehnologij,



mladi in mlade družine,



prometni sistem in infrastruktura,



upravljanje z naravnimi viri in podnebne spremembe,



prostorska politika,



revitalizacija starega Kranja,



spreminjanje življenjskega sloga,



sodelovanje z Ljubljano in drugimi evropskimi urbanimi središči.

Vrtički so podani zgolj kot aktivnost za spreminjanje življenjskega sloga lokalnih prebivalcev.
Omenjeni so v povezavi s kakovostnimi javnimi prostori, ki bi prispevali k boljšemu počutju
lokalnega prebivalstva (TUS MO Kranj, 2015). Poleg vrtičkov, ki bi prispevali h
kvalitetnejšemu okolju so aktivnosti povezane tudi z zelenimi površinami, lokalno
samooskrbo in željo po večjem vključevanju lokalnega prebivalstva v dogajanje mestne
politike.
V nadaljevanju je dokument razdeljen na tematska področja, ki podrobneje opredeljujejo
strateške cilje, razvojne izzive, pričakovane rezultate in ukrepe za dosego ciljev. Z vidika
vrtičkov sta pomembni dve tematski področji:


Kranj, inovativno mesto in



Kranj, zdravo in varno mesto.

Pri prvem tematskem področju je za magistrsko delo pomemben ukrep »Zelena rast:
spodbude za povečanje lokalne prehranske samooskrbe, razvoj socialnega podjetništva in
promocijo krožnega gospodarstva«, kjer so predstavljene prednostne aktivnosti MOK do
leta 2023. Vrtički (skupaj z učnimi in skupnostnimi vrtovi) so prepoznani kot pomemben del
pospeševanja lokalne samooskrbe in krožnega gospodarstva (TUS MO Kranj, 2015, str:
30).
Drugo tematsko področje se nanaša na socialno okolje. Pomemben ukrep za namen te
naloge je »Dostopna stanovanja in prijazne stanovanjske soseske«, ki v ospredje postavlja
urbane soseske, kot območja največje zgostitve prebivalstva. Za enkrat take soseske niso
predmet priseljevanja in prav zaradi tega, se je MOK odločila za celostno prenovo urbanih
sosesk, ki so trenutno degradirana. Predmet prenove so tudi vrtički, ki lahko prispevajo k
vključevanju ljudi v skupne prostore, njihovo zbliževanje in aktivnost, saj je eden večjih
izzivov občine tudi multikulturnost in socialni konflikti (TUS MO Kranj, 2015, str: 58).
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Strategije igrajo pomembno vlogo pri načrtovanju prostora. Z vidika vrtičkov je kar nekaj
strategij, ki jih v svojih programih omenjajo, kar je spodbudno za njihov prihodnji razvoj.
Mednarodni, evropski in državni dokumenti vrtičke vidijo kot pomembno sredstvo za
izboljšanje življenja v urbanih središčih. Glavne prednosti vrtičkov, ki jih navajajo omenjene
strategije:


so pomemben del zelenih površin,



vplivajo na kakovostno bivanjsko okolje in socialno povezanost lokalnega
prebivalstva,



vračajo življenje v mestne soseske,



so del lokalne samooskrbe,



vplivajo na zdrav urbani prostor in



so pomemben del trajnostne rabe tal v mestih.

Zelo dobra osnova za nadgraditev lokalne politike pa je Regionalni razvojni program
Gorenjske, ki vključuje vrtičke v svoje programe. Na regionalni ravni so vrtički prepoznani
kot del širšega koncepta razvoja mestnih naselij in kot pomemben del lokalne samooskrbe,
kar je dobro za prihodnje načrtovanje ali prenovo urbanih središč. Na lokalnem nivoju so
vrtički omenjeni v povezavi z lokalno samooskrbo, krožnim gospodarstvom in socialno
povezanostjo. Strategija je usmerjena v pravo smer vendar žal ne omenja obstoječega
stanja, saj je kar nekaj lokacij vrtičkov, ki že obstajajo pa so zgolj potrebni organizacijske in
vizualne prenove.
4.2
4.2.1

Formalno pravni okviri prostorskega načrtovanja in izvajanja dejavnosti
Državna raven

Na državni ravni so vrtički posredno opredeljeni kot pomemben del zelenih površin oziroma
zelenih javnih površin ali zelenih pasov. Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP,
2002), ki sicer ni več v veljavi, je bila leta 2004 sprejeta Uredba o prostorskem redu
Slovenije, v kateri so sprejeta določila za urejanje prostora. Z vidika umeščanja vrtičkov v
prostor je Prostorski red Slovenije pomemben dokument, saj jih poleg drugih elementov
krajine vključuje kot samostojen element.
Uredba o prostorskem redu Slovenije
V Uredbi o prostorskem redu Slovenije so določena osnovna pravila za urejanje prostora.
Glavne smernice, ki jih morajo upoštevati prostorski akti na regionalni in lokalni ravni so
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povezane s prostorskim načrtovanjem, z načrtovanjem prostorskih sistemov in pravili za
graditev in načrtovanje objektov (Uredba o prostorskem…, 2004).
Uredba o prostorskem redu Slovenije (2004) navaja, da je z vidika ohranjanja in načrtovanja
krajine zelo pomembno, da se v največji možni meri ohranjajo tudi elementi oblikovane
narave, med katere poleg parkovnih ureditev, drevoredov, posameznih dreves, sodijo tudi
vrtički. To je pomembno predvsem pri gradnji novih objektov v prostor, da je umeščanje
zelenih površin pomemben del, ki se pogosto spregleda. V tem kontekstu vrtički zagotovo
ne morejo biti del zelenih površin pri vsaki novi gradnji, so pa lahko prisotni pri umeščanju
stanovanjskih sosesk ali pri revitalizaciji že obstoječih.
Pomemben del uredbe z vidika mestnih vrtičkov je 95. člen, ki obravnava zelene in druge
javne površine v mestih in njihovo načrtovanje. V sedemnajstih točkah so zapisane
smernice načrtovanja zelenih površin, dve točki sta pomembni z vidika vrtičkov:
»z načrtovanjem zelenih površin je treba zagotoviti tudi druge zelene površine, ki vključujejo
igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih, mestne in
primestne gozdove, območja vrtičkov, reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih
objektih, zelene koridorje, drevorede, obcestne ureditve, ostanke naravnih sestavin v
naseljih, nasipe in vodotoke« (95. člen).
»Pri načrtovanju naselij je treba predvideti območja vrtičkov z urejenimi površinami za
mirujoči promet in z dostopom za komunalna vozila. Zagotovita naj se oskrba z vodo ter
javne sanitarije« (95. člen).
Uredba o prostorskem redu Slovenije (2004) je trenutno edina uredba, ki omenja vrtičke kot
samostojen element v mestni krajini in ne zgolj kot del zelenih javnih površin v mestu, za
kar menimo, da je dobro, saj je pojem zelenih površin preširok in preobsežen.
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, 2017)
Ob koncu leta 2017 je bil sprejet nov Zakon o urejanju prostora, ki je nadomestil tri veljavne
zakone:


Zakon o urejanju prostora (ZUreP – 1, 2002),



Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, 2007),



Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP,
2010).
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Temelji cilji novega Zakona o urejanju prostora (ZUreP – 2) so vezani na boljšo sistematiko
na področju urejanja prostora, z vključenimi mehanizmi, instrumenti, sistemi tako na
lokalnem, regionalnem kot tudi na državnem nivoju. Sprejetje novega zakona ima nalogo,
da zmanjšuje birokratke ovire in določa lažje pristope k urejanju prostora, ki je bilo do
sprejetja v t.i. prehodnem obdobju (Predlog Zakona…, 2015).
V novem zakonu so vrtički zajeti v »zeleni sistem« mesta, ki varuje in razvija zelene površine
tako na območjih poselitve, kot na ostalih površinah, ki se navezujejo na zelene površine.
Zeleni sistem med drugim zajema tudi »površine za urbano vrtnarjenje« in »namenjen je
zagotavljanju kakovostnega življenjskega okolja ljudi ter uresničevanju socialnih, okoljskih,
ekoloških, podnebnih, gospodarskih, kulturnih, strukturnih in oblikovnih funkcij« (3. člen).
Glede na ZPNačrt (2007) je bistvena prednost novega ZUrep-2 (2017) v tem, da nov zakon
vrtičke obravnava kot del prostora in vključuje v zeleni sistem mesta ter jih omenja v ožjem
kontekstu, saj prej vrtički niso bili niti omenjeni, vendar zajeti v sistem zelenih površin.
Zelene površine pa so z vidika načrtovanja vrtičkov zagotovo preširok pojem.
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) pa posebej opredeljuje tudi začasno rabo površin.
Kot smo že navedli, je z vidika umeščanja vrtičkov v prostor začasna raba površin ena od
rešitev za lokalne skupnosti pri urejanju prostora. Začasno rabo prostora natančneje
opredeljuje 130. člen zakona, ki pravi:
»Če občina ne določi prostorskih izvedbenih pogojev za začasno rabo prostora v
prostorskem izvedbenem aktu, jo lahko omogoči z izvedbo lokacijske preveritve« (130.
člen).
»Z lokacijsko preveritvijo občina določi zemljišča, na katerih je dopustna začasna raba,
določi čas izvajanja začasne rabe ter ob smiselni uporabi določb tega zakona, ki urejajo
prostorske izvedbene pogoje, določi pogoje zanjo ter uredi druga s tem povezana
vprašanja« (130. člen).
4.2.2

Lokalna raven

Na lokalni ravni je krovni dokument, ki ureja področje prostora Občinski prostorski načrt (v
nadaljevanju: OPN). Občine so za svoje območje na podlagi Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, 2007), ki ne velja več, saj ga je nadomestil nov Zakon o urejanju
prostora (ZuREP-2, 2017)), morale sprejeti OPN za celotno območje, posamezne dele pa
urejujejo na podlagi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPPN).
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Za potrebe magistrskega dela je pomembno urejanje vrtičkarstva na lokalni ravni, saj bomo
v nalogi raziskovali vrtičke znotraj MO Kranj. V ta namen smo pregledali prostorske
dokumente preostalih mestnih občin, saj so glede na status tudi najbolj primerljive.
Pregledali smo OPN mestnih občin ter na ta način skušali ugotoviti, ali je v njih vrtičkarstvo
določeno kot samostojna, trajna ali le začasna raba prostora. Glede na to, da je predmet
obravnave vrtičkarstvo kot dejavnost pa smo pregledali tudi lokalne odloke ali pravilnike, ki
določajo pogoje za organizacijo dejavnosti.
V primerjalno analizo smo vključili vseh 11 mestnih občin v Sloveniji in pregledali obstoječe
OPN, kjer so zapisani pogoji za vrtičkarstvo kot rabo prostora in ostale lokalne pravilnike,
kjer so zapisani pogoji za izvajanje vrtičkarstva (preglednica 1: 1 in 2 del).
Vse mestne občine v Sloveniji nimajo sprejetega OPN za območje občine, zato smo v
preglednici manjkajoče podatke opremili z oznako »/«. Tudi za podatke o mestnih občinah,
ki nimajo sprejetih lokalnih predpisov v povezavi v vrtičkarstvom ali dostopnih informacij
glede najema vrtička, odgovorne osebe, smo uporabili oznako »/«.
Občina, kot eden izmed pobudnikov zagona organizacije ima pristojnosti za urejanje
prostora na lokalni ravni. Iz analize lahko razberemo, da je večina občin prepoznala pomen
vrtičkov in jih vključila v prostorske načrte kot samostojno rabo prostora. Večina občin ima
sprejete tudi odloke in pravilnike o urejevanju vrtičkarskih območij, vendar po besedah
Simoneti (2016) so se občine za urejanje vrtičkarstva lotile preveč formalno. Premajhno
vlogo so nekatere občine pripisale vrtičkarjem, da bi pri oblikovanju predlogov za zagon
dejavnosti sodelovali. Simoneti (2016) namreč navaja, da je praksa lahko neučinkovita v
primeru, da občina ignorira potrebe prebivalcev po dejavnosti ali pa formalne rešitve o
urejanju sprejme brez njihovega sodelovanja. Rezultat obeh primerov lahko privede do
slabe prakse, ki pa ni v interesu ne ene, ne druge strani.
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Preglednica 1: Primerjalna analiza rešitev za urejanje vrtičkarstva v mestnih občinah. 1 del: MO Ljubljana, MO Maribor, MO Kranj, MO Koper, MO Celje (Opomba: viri so na ustreznih mestih
navedeni v sami preglednici).
MO Ljubljana
Opredelitev vrtičkarstva
kot namenska raba v
OPN.

Vključenost pravil za
vrtičkarstvo kot začasno
rabo v OPN.

MO Maribor

MO Kranj

V letu 2010 so bila v OPN
MO Ljubljana določena
območja za vrtičke kot
trajna namenska raba
prostora z oznako: ZVpovšrine za vrtičkarstvo
(Vrtički v Ljubljani, 2018).

Vrtičkarstvo del zelenih
površin: oznaka Z (Odlok o
spremembah …, 2012).

Vrtičkarstvo del parkovnih
površin: oznaka ZP (Odlok
o izvedbenem …, 2014).

Vrtičkarstvo dovoljeno kot
začasna raba prostora.

/

Vrtičkarstvo je začasno
dovoljeno na določenih
EUP, do realizacije
dopustnih vrst objektov
(Odlok o izvedbenem …,
2014).

/

/

MO Maribor nima sprejetih
pravilnikov za urejanje
vrtičkarske dejavnosti.

MO Kranj nima sprejetih
pravilnikov za urejanje
vrtičkarske dejavnosti.

/

MO Celje nima sprejetih
pravilnikov za urejanje
vrtičkarske dejavnosti.

Vrtičkarska območja v javni
lasti oddaja v najem
uporabnikom za nedoločen
čas z vsakoletnim
podaljševanjem pogodbe
(MO Maribor, 2018).

Vrtičkarska območja, ki so
v lasti MO Kranj, se odda
za obdobje petih let (lastni
vir podatkov).

MO Ljubljana sprejme:
Odlok o urejanju in
oddaji zemljišč Mestne
občine Ljubljana za
potrebe vrtičkarstva
(Uradni list RS, št. 103/13,
84/15).
Pravilnik o urejanju in
oddaji zemljišč Mestne
občine Ljubljana za
potrebe
vrtičkarstva (Uradni list

MO Celje
Vrtičkarstvo del zelenih
površin: oznaka Z
(Prostorski portal, 2018)

/

Organizirano vrtičkarstvo
dovoljeno na kmetijskih
površinah (K) (Odlok o
spremembah …, 2012).

Za vsako EUP določena
pravila umeščanja vrtičkov
v prostor (Vrtički v
Ljubljani, 2018).

Pravilniki ali odloki o
urejanju, izvajanju ali
oddali vrtičkarskih
območij v mestni občini.

MO Koper

V letu 2012 so v okviru
projekta Urbane brazde
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MO Ljubljana

MO Maribor

MO Kranj

MO Koper

MO Celje

RS, št. 19/16) (Vrtički v
Ljubljani, 2018).

člani Društva Urbani eko vrt
sprejeli: Pravilnik o
delovanju skupnostnega
urbanega eko vrta, ki velja
za izbrano vrtičkarsko
območje (Urbani eko vrt,
2013).

Odgovorna oseba za
vrtičkarstvo, njeno
izvajanje, ipd.

Kontaktna oseba za
informacije javnega
značaja v povezavi z vrtički
je dostopna preko spletne
strani MO Ljubljana (Vrtički
v Ljubljani, 2018).

Za vrtičkarstvo je ogovorna
mestna uprava MO Maribor
(Steblovnik, 2017).

Pristojna služba za prostor,
ki natančneje ni definirana
(Odlok o izvedbenem …,
2014).

/

/

Dostop informacij glede
najema in možnosti za
vrtičkarstvo.

Vse informacije v povezavi
z najemom, ponudniki,
pravili urejanja in postopki
zakupa ter pogoji za
oddajo so dostopne preko
spletne strani MO Ljubljana
(Vrtički v Ljubljani, 2018).

Informacije vrtičkar pridobi
na mestni uprave MO
Maribor (MO Maribor,
2018).

Informacije vrtičkar pridobi
na mestni uprave MO Kranj

/

/

Sodelovanje občine z
zasebniki, ki oddajajo
zemljo v najem.

Občina sodeluje z nekaj
ponudniki, s katerimi lahko
vrtičkarji kontaktirajo preko
naslova, ki je naveden na
spletni strani MO Ljubljana
(Vrtički v Ljubljani, 2018).

MO Maribor oddaja zgolj
zemljišča v javni lasti preko
najemne pogodbe (MO
Maribor).

Ni sodelovanja.

/

/
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MO Ljubljana
Izvajanje nadzora.

MO Maribor

Nadzor izvaja Inšpektorat
mestne uprave MO
Ljubljana (Odlok o urejanju
…, 2915).

Dejansko stanje preverja
upravljalec območja
(Steblovnik, 2017).

MO Kranj
Ni izvajanja nadzora.

MO Koper
/

MO Celje
/

Preglednica 1: Primerjalna analiza rešitev za urejanje vrtičkarstva v mestnih občinah. 2. del: MO Novo Mesto, MO Velenje, MO Nova Gorica, MO Ptuj, MO Murska Sobota in MO Slovenj Gradec
(Opomba: Viri so na ustreznih mestih navedeni v sami preglednici).
MO Novo Mesto

MO Velenje

MO Nova Gorica

MO Ptuj

MO Murska Sobota

MO Slovenj Gradec

Opredelitev
vrtičkarstva kot
namenska raba v
OPN.

V letu 2009 so bila v
OPN MO Novo Mesto
določena območja za
vrtičke kot podrobna
namenska raba
prostora: oznaka ZV
(Odlok o Občinskem
…,2009).

/

/

V letu 2015 so bila v
OPN MO Ptuj
določena območja
za vrtičke kot del
podrobnejše
namenske rabe:
oznaka ZV-površine
za vrtičkarstvo
(Odlok o OPN MO
Ptuj, 2015).

Leta 2016 so bila v OPN
MO Murska Sobota
določena območja za
vrtičke kot podrobnejša
namenska raba: oznaka
ZV- površine za
vrtičkarstvo, ki so
namenjene prostočasni
kmetijski dejavnosti
(Odlok o občinskem …,
2016)

V letu 2016 so bila v
OPN MO Slovenj
Gradec določena
območja za vrtičke kot
podrobnejša namenska
raba: oznaka ZVPovršine za
vrtičkarstvo (OPN MO
Slovenj Gradec, 2016).

Vključenost pravil za
vrtičkarstvo kot
začasno rabo v OPN.

Vrtičkarstvo dovoljeno
kot začasna raba
prostora. Za vsako
EUP določena pravila
umeščanja vrtičkov v
prostor (Odlok o
Občinskem …,2009).

/

Vrtičkarstvo dovoljena
kot začasna raba tal.
Posebnih določil v
OPN ni navedenih.

Vrtičkarstvo je
dovoljeno na
kmetijskih
površinah, vendar
ne pod enakimi
pogoji kot za
površine namenjen
trajni vrtičkarski rabi
(Odlok o OPN MO
Ptuj, 2015).

Vrtičkarstvo je dovoljeno
kot začasna raba tal. Za
vsako EUP so posebej
določena pravila urejanja
(Odlok o občinskem …,
2016).

Vrtičkarstvo je
dovoljeno kot začasna
raba prostora. Za
vsako EUP so posebej
določena pravila
urejanja (OPN MO
Slovenj Gradec, 2016).
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MO Novo Mesto

MO Velenje

MO Nova Gorica

MO Ptuj

MO Murska Sobota

MO Slovenj Gradec

Pravilniki ali odloki o
urejanju, izvajanju ali
oddali vrtičkarskih
območij v mestni
občini.

Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu
Mestne občine Novo
mesto (Ur. l. RS, št.
101/2009)

Pravilnik o zakupu
vrtov (Uradni Vestnik
Mestne občine Velenje,
št. 19/2008).

Odlok o urejanju in
oddaji urbanih vrtov v
zakup (Ur. l. RS, št.
10/2014),
Pravilnik za urejanje
in oddajo urbanih
vrtov v zakup (Ur. l.
RS, št. 14/2014)

Odlok o
občinskem
prostorskem
načrtu Mestne
občine Ptuj (Uradni
Vestnik, 2015)

Odlok o urejanju in
oddaji zemljišč Mestne
občine Murska Sobota
za potrebe vrtičkarstva
(Uradni list RS, št. 48/15),
Pravilnik o urejanju in
oddaji zemljišč Mestne
občine Murska Sobota
za potrebe vrtičkarstva za območje vrtičkov na
Kopališki ulici v Murski
Soboti (velja zgolj za
izbrano lokacijo)

Odlok o urejanju
vrtičkarstva v Mestni
občini Slovenj
Gradec (Uradni list.
RS, št. 28/13),
Pravilnik za urejanje
območij vrtičkov v
Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS,
št. 58/13)

Odgovorna oseba za
vrtičkarstvo, njeno
izvajanje, ipd.

/

/

Naloge za oddajo
vrtičkov v zakup
opravlja oddelek, ki je
pristojen za urejanje
prostora (Odlok o
urejanju in oddaji …,
2014)

/

Odgovorna oseba, ki
hkrati nadzira vrtičkarsko
dejavnost je upravljalec
oziroma mestna uprava
mestne občine (Odlok o
urejanju in oddaji …,
2015).

/
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MO Novo Mesto

MO Velenje

Dostop informacij
glede najema in
možnosti za
vrtičkarstvo.

/

Informacije o možnosti
najema vrtička občina
izvede preko javnega
razpisa, ki je objavljen
na njihovi uradni spletni
strani. Za podaljšanje
pa lahko preko
predložene vloge
vrtičkarja s prošnjo za
podaljšanje najema
(Pravilnik o zakupu,
2008).

Sodelovanje občine z
zasebniki, ki oddajajo
zemljo v najem.

/

/

MO Nova Gorica

/

MO Ptuj

MO Murska Sobota

MO Slovenj Gradec

/

Informacije o možnosti
najema vrtička občina
izvede preko javnega
poziva ali z javnim
zbiranjem ponudb.
Postopek oddaje vodi v ta
namen ustanovljena
Komisija za oddajo
vrtičkov, ki jo določi
mestna uprava.
Informacije o oddaji so
dostopne na uradni spletni
strani občine in preko
glasila mestne občine
(Odlok o urejanju in oddaji
…, 2015).

Redno obveščanje
vrtičkarjev preko
lokalnega časopisa
Glasnik in preko
uradne spletne strani
MO Slovenj Gradec
(Odlok o urejanju
vrtičkarstva …, 2013).

/

/

Po dogovoru lahko
lastnik zemljišča na
katerem se odvija
vrtičkarska dejavnost,
sklede zakupno
pogodbo z občino in
oddaja vrtičke naprej v
podzakup (Odlok o
urejanju vrtičkarstva …,
2013).
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MO Novo Mesto

MO Velenje

MO Nova Gorica

MO Ptuj

MO Murska Sobota

MO Slovenj Gradec

/

Nadzor izvaja pristojen
občinski organ.

/

/

Nadzor nad vrtički in
njihovim urejanjem izvaja
upravljalec oziroma
mestna uprava mestne
občine (Odlok o urejanju
in oddaji …, 2015).

Nadzor izvaja občinski
inšpektor ali občinski
redar. Poleg tega
nadzor opravlja
pristojni organ občine
preko skrbnikov
vrtičkov. V primeru
zemljišč, kjer občina ni
lastnica so za zemljišča
odgovorni njeni lastniki
(Odlok o urejanju
vrtičkarstva …, 2013).

Občina predhodno
določi upravljavca
vrtičkov, ki sodeluje s
predstavniki odbora
vrtičkarjev, ki jih
določijo vrtičkarji na
vrtičkarskem območju
(Pravilnik o zakupu,
2008).
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PRIMERI VRTIČKARSTVA V TUJINI IN PRI NAS

Vrtičkarstvo je dejavnost, ki je razširjena po celem svetu. Če tudi je motiv nastanka
vrtičkarstva povsod soroden, se dejavnost od mesta do mesta razlikuje v načrtovanju,
organizaciji in enotnosti (Jamnik, Smrekar, Vrščaj, 2009). V tem poglavju bodo predstavljeni
primeri iz tujine in Slovenije. Primeri implementacije vrtičkarske dejavnosti kažejo na
pomembnost dejavnosti doma in v tujini. Preučevanje praks pomaga pri razumevanju
dejavnosti deležnikov, ki so vanjo vpeti.
5.1

Razvoj vrtičkarskih območij v mestu Lozana

Lozana, mesto na zahodnem delu Švice, je eden primerov dobre prakse, kako vrtičke ali
skupnostne vrtove implementirati v lokalno politiko. Začetki nastajanja vrtičkov v mestu in
njegovem obrobju so povezani z naglo urbanizacijo in večanjem predvsem delavskega sloja
prebivalstva. Kot je bil trend po celotni Evropi, so tudi tukaj vrtovi predstavljali eno izmed
dodatnih možnosti za finančno neodvisnost.
Mestna oblast se je ob zavedanju pomena zelenih površin in njihovem ohranjanju ter
upoštevanju novih evropskih direktiv, leta 1996 odločila celostno poseči v trajnostni razvoj
mesta. Eden izmed ukrepov za dosego cilja, je bil tudi ureditev površin za vrtičke in s tem
povečanje predvsem lokalne preskrbe s hrano. Kot rezultat ima mesto danes okoli 15000
m2 površin namenjenih vrtičkarjem, na 14 različnih lokacijah, na katerih vrtnarijo prebivalci,
ki bivajo v neposredni bližini (Germond, 2015, Trivelli, Bogenmann, 2015).
Lokalna oblast je leta 2011 sprejela dolgoročni mestni načrt, ki je bil zgolj nadgradnja in
dopolnitev celotnega načrta iz leta 1996, ki upošteva pomen vrtičkov in jih vključuje v
bodoče načrtovanje mesta (Germond, 2015). Ta načrt se je nanašal na smernice, ki so jih
postavili v letu 1996. To pomeni, da ob planiranju novih stanovanjskih površin že vnaprej
namenijo prostor za vrtove, ki bodo v bodoče namenjeni stanovalcem oziroma
pridelovalcem. Namen je določiti lokacijo za vrtičke in posledično s tem vnaprej določiti
najkrajšo razdaljo med lokacijo bivanja in lokacijo pridelovanja hrane.
Območja z vrtički se imenujejo »plantages«. Gre za kultivirana območja znotraj mesta,
zelene cone v mestih, ki so namenjene predvsem lokalnemu prebivalstvu, da na njih
pridelujejo hrano za svoje potrebe. Vsako območje je razdeljeno na posamezne gredice, ki
jih lokalna skupnost oddaja v najem. Do dopolnitve plana iz leta 1996 je v letu 2011 prišlo
zaradi intenzivnega širjenja mesta. Vrtovi, ki so jih dodeljevali ob začetku izvajanja projekta,
so se nahajali ob stanovanjskih objektih na obrobju mesta, slednji pa so danes zaradi nagle
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urbanizacije v samem mestnem jedru. Spremembe načrta so bile potrebne zaradi iskanja
ustreznejših prostorov za nova stanovanjska območja in nova območja, ki so namenjena
vrtovom in posredno tudi sprostitvi in rekreaciji Germond, 2015).
Lokalna skupnost je z aktivno držo in propagando vrtičkarstva (slika 1) želela novim
stanovanjskim soseskam povečati dodano vrednost in vplivati na večjo trajnost sosesk,
želela je poudariti zelene površine v stanovanjskih soseskah oziroma prostor druženja in
preživljanja prostega časa, kar vrtičkarstvo tudi predstavlja. Izvedbe se je občina lotila z
močno promocijo, na kar je naletelo na pozitivne učinke.

Slika 1: Propaganda mestnih oblasti v Lozani za razvoj vrtičkarstva (Plantages de Lausanne, 2012).

Kot v nadaljevanju navaja Germond (2015) je celotna površina, ki jo lokalna skupnost
nameni novim vrtičkom ob stanovanjskih površinah, je razdeljena na manjše gredice, ki so
velike od 6 m2 pa vse do 48 m2. Opremljenost gredice je skromna, saj je poudarek na
vrtnarjenju, tako da poleg slednje stoji le manjši objekt za shranjevanje orodja in ostale
opreme, ki je namenjena vrtnarjenju. Eden glavnih kriterijev za prebivalce, ki želijo najeti
vrt, je razdalja od lokacije bivanja do lokacije vrtička. Prednost pri najemu vrtov imajo vsi
tisti, ki živijo v radiju 5 minut hoda od vrta do doma. Cena najema zemljišča je dobrih 2,50
€ na kvadratni meter na leto.
V Lozani ima izrazito aktivno držo tudi skupnost vrtičkarjev, ki so med seboj povezani in so
pomemben vezni člen med posamezniki, ki se na novo vključujejo v vrtičkarsko skupnost
ter lokalno skupnostjo. Skupnost vrtičkarjev sestavljajo posamezniki, ki vrtnarijo na eni
lokaciji (Pasche, 2015). Vrtičkarji imajo določena tudi ostala pravila vrtnarjenja in vedenja
na parcelah. Na vrtovih je zaželeno gojiti zelenjavo ali cvetje, prepovedana je gradnja in
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postavitev vrtnih hiš in vrtnega pohištva, pomembna pa je predvsem zavest o zdravem
načinu pridelovanja hrane. Poudarek je na ekološko pridelani hrani, kjer je prepovedana
uporaba kakšnih koli pesticidov. Poleg tega je pomembno spoštovanje celotne soseske,
torej zavedanje, da gre za skupne prostore, vrtovi niso dovoljeni za domače živali in
priporočljiva je postavitev zgolj ene lope za shranjevanje orodja (Germond, 2015). Glede
na kriterije, je izredno pomembna kolektivna zavest na skupnostnih prostorih. Glede na to,
da je prostor omejen, posamezne gredice pa ne, je predvsem pomembna socialna
vključenost prebivalstva, njihova povezanost in zaupanje.
V Lozani je več območij z vrtički, kjer je je projekt oživljanja in načrtovanja vrtičkov uspel in
je dokončan (slika 2). Niso pa vsa območja, ki so bila in še vedno so planirana za
vrtičkarstvo, nova. Eno največjih območij je prenovljeno, saj se je tam že v sredini 20.
stoletja izvajala vrtičkarska dejavnost, vendar je bilo zaradi propadle tovarne v bližini,
zapuščeno. Degradirano območje so nato preuredili in danes je v celotnem mestu to
največje vrtičkarsko območje, ki leži na skrajnem severu mesta.

Slika 2: Prikaz dokončanih vrtičkarskih območij v mestu Lozana od leta 1996 do leta 2011 (Les plantages
lausannois, 2017).

Implementacija vrtičkov v lokalno politiko ima številne prednosti in ni pomembna zgolj
pridelava hrane. Velik pomen tem vrtovom pripisujejo tudi z vidika socialne vključenosti in
povezanosti, saj združuje različne generacije, vzpostavlja pomemben odnos med človekom
in naravo in nenazadnje omogoča lažjo vključitev vsem novim priseljencem. Poleg socialne
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komponente je pomemben pomen ohranjanja narave, saj morajo vrtičkarji sprejeti načela
ekološkega vrtnarjenja, pravil na področju zasajevanja, spoznavanja lokalnih kultur.
Postransko pa zagotovo vrtnarjenje prinaša večjo finančno neodvisnost oziroma prihranek
denarja pri nakupu hrane in nenazadnje za lokalno skupnost prihranek denarja, ki bi ga
morali nameniti vzdrževanju teh površin, na katerih ima lokalno prebivalstvo svoje gredice
(Trivelli, Bogenmann, 2015).
Načrtovanje vrtičkov na območju Lozane je lep primer celostnega urejanja prostora v mestu.
Lokalna skupnost je prepoznala vrtove kot del trajnostnega načrtovanja mesta in jih vključila
v dolgoročno planiranje. Ni pa pri načrtovanju pomembna zgolj drža občine, gre tudi za
močan vpliv posameznikov oziroma vrtičkarske skupnosti, ki aktivno sodeluje z občino.
Zagotovo je to primer dobre prakse, kjer je v planiranje mesta vključeno prebivalstvo in
njihove potrebe. Vrtičkarske dejavnosti se nikoli ne načrtuje samostojno, je dejavnost, ki
potrebuje določen prostor, vendar v povezavi z drugimi rabami. V tem primeru je dobra
praksa rezultat prepoznanih potreb prebivalstva in prepoznavanje dejavnosti ter
vključevanje slednje v mestni prostor.
5.2

Razvoj mestnih vrtičkov v Nemškem mestu Leipzig

Viri razvoja vrtičkov v Nemčiji med drugim povezujejo z letom 1814, ko je župnik Schröder
v vasi Kappeln na severu države razdelil cerkveno zemljo na manjše parcele in jo dal revnim
ljudem, da na njih pridelujejo hrano. Vrtičkarska dejavnost je bila že pred tem organizirana
tudi v drugih vaseh in institucionalizirana, saj so začeli kmalu vrtičkarjem zaračunavati
uporabo zemljišča za vrtičkarske potrebe. Poleg tega je Schröder ustanovil tudi prvi
Vrtičkarski klub v Nemčiji (Kleingärtner Museum, 2017). Drugo ime, ki se v Nemčiji povezuje
z razvojem vrtičkarstva je ime zdravnika dr. Schreberja. Slednji se povezuje z vrtički zgolj
posredno, saj je bila njegova primarna vloga zdravljenje otrok v ortopedski kliniki. Njegova
metoda zdravljenja otrok se je vezala na aktivnosti na prostem, ki so jih izvajali v mestnih
parkih in na drugih javnih zelenih površinah. Zaradi njegove vloge pri zagotavljanju
možnosti za otroško igro in preživljanju časa na prostem, so se v Nemčiji proti koncu 19.
stoletje razširile ureditve namenjene igri otrok in vrtnarjenju imenovane »schrebengärten«.
Prva večja vrtnarska skupnost, ki je združevala okoli 100 vrtov, je je bila v njegov spomin
organizirana v Leipzigu (Bell in sod., 2016, Kleingärtner Museum, 2017).
Leipzig zato sodi med pionirje razvoja in umeščanja vrtičkarske dejavnosti. Prve vrtičkarske
skupnosti, ki so se razvile v tem mestu, so bile majhne. V prvi polovici 20. stoletja so se
vrtički stalno začeli pojavljati, po načelu družinskih vrtov, predvsem zaradi potrebe po
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zelenih območjih v mestih in mestnih soseskah, ki so bila takrat siva in bivanjsko manj
ugodna. Na začetku ni bilo večjega zanimanja prebivalstva za vrtove, v bolj oddaljenih
območjih jih prebivalstvo niti ni želelo obdelovati (Gemeinschaftsgärten, 2015).
V Leipzigu je ločeno območje urbanih vrtičkov, kjer gre za večja območja v neposredni
bližini večstanovanjskih stavb, in skupnostnih vrtov, kjer je primarni pomen pridelovanja
hrane in izobraževanje ter druženje med posamezniki ter rekreacija. V nasprotju s
tradicionalnimi vrtički so skupnostni vrtovi aktualni predvsem v zadnjem času in so nastali
na pobudo mladih (Cabral, Weiland, 2016). Vrtički imajo še danes primarni pomen
pridelovanja hrane in s tem razbremeniti osebne finance, skupnostni vrtovi pa imajo veliko
bolj širšo vlogo, predvsem pri vključevanju mladih v to dejavnost in povezovanju različnih
generacij. Poleg tega je pomembna tudi izobraževalna komponenta, saj so pri skupnostnih
vrtovih prisotna načrtna druženja, delavnice, seminarji, ipd.
Krovna organizacija oziroma skupnost, ki bedi na urejanjem vrtičkov na celotnem območju
Saksonske pokrajine je »National Association for Saxony Kleingärten«. Pod to organizacijo
sta na območju mesta Leipzig ustanovljeni dve ločeni organizaciji, ki skrbita za nadzor in
organizacijo vrtičkov. To sta »City Federation of Kleingärten Leipzig«, ki ima nadzor na okoli
280 vrtičkarskimi območji in »District Federation of Kleingärten«, ki ureja okoli 70
vrtičkarskih območij (Cabral, 2014).
Še nekaj let nazaj se je mesto soočalo s problemom starostne strukture vrtičkarjev na
vrtičkih, saj je bila povprečna starost vrtičkarja okrog 60 let. Da bi privabili mlajšo populacijo
k tej dejavnosti, so začele organizacije spreminjati pogoje vrtnarjenja. Določili so velikost
vrtička, ki se je prilagajala od lokacije do lokacije, na slednjem pa so določili deleže
zasaditev. Torej 1/3 območja je namenjena pridelovanju hrane, 1/3 območja vzgoji rastlin
in 1/3 območja vrtni infrastrukturi ali kot prostoru za sprostitev. Vrtički so torej pridobili
prostor za sprostitev in rekreacijo, kar je začelo privabljati tudi mlajše generacije. Druga
pomembna novost pa je sprememba namenske rabe prostora. Vrtičkarska območja so
namreč določena kot kmetijske površine, kar pomeni tudi manjše plačevanje pristojbin in
posledično tudi nižje najemnine za vrtičkarje. Cena najema vrtička je 0,12 € na kvadratni
meter na leto (Cabral, 2014).
Danes je za najem vrtičkov, ki so v lasti ali občine ali zasebnikov potrebno čakati, saj so
čakalne vrste izrazito dolge. Največje povpraševanje je po manjših gredicah, ki ležijo v
bližini stanovanjskih naselij. Vrtičkarji na svojih vrtovih preživljajo svoj prosti čas in vrtičke
vidijo kot družbeno koristni projekt. Vrtički se posameznikom oddajajo za določen čas petih
let. Občina se še vedno drži urbanega načrta, zato je doba oddajanja določena, z
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namenom, da ob morebitnem investitorju lahko območje dokaj hitro uredi v prejšnjo rabo
(Gemeinschaftsgärten, 2015). Danes je v mestu nekaj več kot tristo vrtičkarskih območij, ki
so razporejeni po celem mestu. Skupno pa predstavljajo vrtičkarska območja kar 30 % vseh
zelenih mestnih površin (Cabral, Weiland, 2016).
Skupnostni vrtovi so se v mestu začeli pojavljati v letu 1993. Danes jih je v Leipzigu osem.
Iniciatorji za nastanek skupnostnih vrtov so lokalni prebivalci, predvsem mlajše generacije,
in nevladne organizacije. Primarni namen skupnostnih vrtov je poleg pridelovanja hrane
predvsem sprostitev, učenje oziroma izobraževanje glede tehnik vrtnarjenja, vrtnin, ipd. ter
preživljanje prostega časa. Skupnostni vrtovi niso pod okriljem lokalne skupnosti, tako da
se financirajo predvsem iz projektov, na državni ali evropski ravni, donacij ter sredstev, ki
jih prispevajo vrtičkarji sami. Lastništvo nad območji je mešano, bodisi gre za občinsko last
bodisi za zasebno last. Najemnina, ki se plačujejo lastniku je simbolična in v dogovoru z
lastnikom zemljišča (Cabral, 2014).
V Leipzigu je bolj razširjeno urbano vrtičkarstvo, ki je pod okriljem občine, kjer je lastništvo
zemljišča pretežno v občinski lasti, in kjer so vnaprej določena pravila za vrtičkarje. Tradicija
vrtičkov je po celotni Nemčiji kar dolga in zakoreninjena, zanimanje pa v zadnjem času le
še narašča. Na primeru Leipziga je mogoče trditi, da se mora tako lokalna skupnosti, kot
lokalno prebivalstvo konstantno prilagajati novim trendom vrtnarjenja in biti pripravljena za
sodelovanje in spremembe. Sploh pri urbanih vrtičkih, kjer je pravil veliko več. V nasprotju
so skupnostni vrtovi nastali predvsem in zaradi mlajših generacij, ki so samoiniciativno našli
pot do zemljišča, ki je bilo prazno, zapuščeno ali degradirano in ga zapolnili z novimi
aktivnostmi.
5.3

Razvoj vrtičkov na Danskem

Začetki vrtičkov na Danskem segajo že v sedemnajsto stoletje, ko so nastajali manjši vrtički
ob bivalnih objektih, namenjeni predvsem za individualno potrebe in socialno šibkejše
prebivalstvo. Prve omembe vrtov so povezane z mestom Federica, kjer so se pojavili na
zunanji strani tega majhnega utrjenega mesta. Njihova podoba ni bila takšna kot danes,
vendar jih lahko smatramo za predhodnike kasnejših vrtičkov v ostalih večjih mestih na
Danskem. Veliko bolj so današnjim podobni vrtički, ki so se v začetku 19. stoletja začeli
pojavljati v mestu Aabenraa, kjer so tradicionalni videz vrtov ohranili vse do danes (Bell in
sod, 2016, slika 3).
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Slika 3: Družinska slika pred vrtno lopo ob urbanem vrtičku iz leta 1920 iz mesta Aabenraa (Jensen, 1996).

Največji razmah vrtičkov se je začel v drugi polovici 19. stoletja, ko je politik in aktivist
Berthelsen razvil svojo idejo o vrtičkih. Delavskemu sloju je namenil 4 ha veliko zemljišče v
javni lasti v mestu Aabenraa, z namenom, da si tam lahko uredijo prostor za preživljanje
prostega časa (Bell in sod, 2016). Po tem dogodku se je ideja o vrtovih in površinah za
preživljanje prostega časa hitro razširila tudi po drugih mestih, tako na Danskem kot čez
mejo.
Ideja je leta 1891 prišla tudi do glavnega mesta Kopenhagen, kjer je ustanovljeno dansko
združenje imenovano »Arbejdernes Værn« oziroma združenje za zaščito delavcev začelo
urejevati prve vrtičke (Bell in sod., 2016). Med prvo svetovno vojno je bil vrt pomembna
eksistencialna dobrina, kmalu pa se je površina vrtičkov začela krčiti zaradi drugih rab
prostora. Med vojno je bilo v mestu lahko pridobiti zemljo za vrtičke, pomembna je bila
predvsem razdalja od doma do vrta, ki je bila dostopna peš ali s kolesom. Po drugi svetovni
vojni je prebivalstvo, zaradi povečane mobilnosti, svoje vrtičke začelo ustvarjati na bolj
oddaljenih mestih, kjer so prebivali veliko več časa. Vrtovi so bili dobro opremljeni in vrt, kot
prostor pridelovanja hrane, ni bil primarnega pomena, ampak predvsem za preživljanje
prostega časa in nekakšna počitniška rezidenca (The History …, 1996).
Zaradi neprimerne lokacije vrtičkov, ki so se zaradi intenzivne gradnje cest pojavili od večjih
prometnicah, so v danskem parlamentu ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja
sprejeli ukrepe za zaščito in širjenje vrtičkov. Tako je nacionalna oblast določila, da lokalne
skupnosti poskrbijo za primerne lokacije, na katerih se bo lahko izvajala vrtičkarska
dejavnost. Poleg lokalne ravni, pa so vrtovi postali pomemben del regionalnega planiranja
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in tudi v domeni Ministrstva za kmetijstvo, ki je odkupilo zemljišča in jih namenilo za vrtičke
ter jih dalo prebivalcem, ki so želeli vrtnariti v najem za neko daljše časovno obdobje (The
History …, 1996).
Leta 2001 so na Danskem sprejeli zakon, ki ščiti vrtičke kot pomemben del rabe v mestih.
Po 1. 11. 2001 so vsi vrtički, ki so v državni ali lokalni lasti, postali trajna in ne več kot
začasna raba prostora. Do tega datuma so morali tudi komunalna podjetja in zasebni
lastniki zemljišč, ki so oddajali vrtove v najem sporočiti, če želijo svoja zemljišča nameniti
trajni vrtičkarski rabi. Raba se v bodoče ne bo mogla spreminjati, obstajajo pa seveda
možnosti ob ekstremnih razmerah, da trajna vrtičkarska zemljišča spremenijo rabo, vendar
se morajo v naravi poiskati nova zemljišča za vrtičke (Auken, 2001).
Razlog za to odločitev je povezan z interesi kapitala. Zemlja, za katero se nekaj časa ni javil
noben investitor, je nekoliko izgubila na vrednosti ali pa so bila to degradirana zemljišča, in
na taki zemlji so bili vrtičkarji dobrodošli. V primeru, da se je našel investitor, so se morali
slednji umakniti na neko drugo območje ali pa je vrtičkarska skupnost enostavno propadla
(Auken, 2001).
V parlamentu so se odločili, da trajno zavarujejo vrtičkarska območja in poskrbijo za
zadostno površino zelenih površin v mestih, ki bodo imela tako vlogo samooskrbe kot vlogo
rekreacije, preživljanja prostega časa za prebivalstvo, ipd. Velika odgovornost je zato padla
na lokalno skupnost, ki upravlja z zemljišči, na katerih so vrtovi (Auken, 2001). Da neko
zemljišče pridobi status trajne rabe tal za namen vrtičkov, mora vsebovati naslednja določila
(Damin, Palmer, 2002):


zemljišča morajo ležati znotraj meja mesta Kopenhagen,



največja možna površina vrtičkarskega območja ne sme presegati 400 m2,



zemljišča ne smejo posegati v skupne zelene površine stanovanjskih območij,



lope oziroma manjši objekti so namenjeni za shranjevanje orodja in je v njih možno
ostati oziroma živeti kratek čas (določena ena noč) in



v lopah oziroma objektih ni dovoljeno živeti celo leto.

Danes je veliko vrtičkarskih območij na podlagi sprejetega zakona lepo urejenih. Na
parcelah so tako postavljene večje lope, ki naj bi bile primarno prostori za shranjevanje
orodja pa vendar so danes bolj ali manj počitniške hišice. Poleg lope je prostor namenjen
za vrt in zelenico, na kateri je veliko sadnega drevja. Zaradi zelenja in odmaknjenosti od
centra mesta, veliko ljudi preživi na teh vrtovih skoraj polovico leta, saj je najemnina
zemljišča bistveno cenejša, kot pa najemnina stanovanja v mestu. Glede na to, da so lope
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spremenjene v »pol bivalne« objekte, Evropska Unija nalaga državi, da do leta 2024 poskrbi
za komunalno in vodovodno opremljenost stavb, da bodo pridobile status bivalnih objektov.
Država se s tem želi izogniti ilegalnim bivališčem (Grosfield, 2016).
V Kopenhagnu je nekaj manj kot 70 lokacij z vrtovi, ki so v občinski lasti, okoli 30 pa jih je v
zasebni lasti. To so lokacije, za katere velja trajna vrtičkarska raba. Poleg omenjenih je na
robu mesta tudi 6 lokacij, na katerih so vrtički začasna raba prostora, s šestletnim ciklusom
podaljševanja dovoljenja za vrtičkanje. Tudi za te lokacije potekajo dogovori o trajno
dovoljeni vrtičkarski rabi, ki pa za enkrat še ni (Damin, Palmer, 2002).
Tradicija vrtnarjenja na Danskem je močno zakoreninjena. Tudi v glavnem mestu se je
potreba po urbanem vrtičkarstvu iz leta v leto povečevala. Danes na obrobju mesta
obstajajo večja območja z vrtički, ki služijo samooskrbi, rekreaciji in preživljanju prostega
časa. Glede na visoke cene nepremičnin in najemnih pogodb v samem centru mesta, so
vrtovi za lokalno prebivalstvo postali pomemben prostor za odmik v naravo in nenazadnje
alternativa dragemu življenju v mestu. V primerjavi z drugimi evropskimi državami, je
Danska posebna, ker spodbuja dolgoročno vrtnarjenje in je zaščitila zemljišča, ki vplivajo
na zadovoljstvo prebivalcev. Poleg tega spodbuja ohranjanje zelenih površin v mestih in s
takim načinom omejuje rabo, ki na prostor gleda le z vidika ustvarjanja dobička.
5.4

Skupnostni urbani vrt Onkraj gradbišča v Ljubljani

Od leta 2007 je Mestna občina Ljubljana med vsemi slovenskimi občinami najbolj aktivno
začela urejati področje vrtičkarstva. V prvi fazi je začela z odstranjevanjem nelegalnih
vrtičkov na območju Žal. Dogodek je predstavljal pomemben začetek urejanja, prostorskega
načrtovanja in projektiranja vrtičkarskih območij, ne samo v Ljubljani ampak tudi po ostalih
slovenskih občinah (Simoneti, 2015).
Eden izmed posebnih primerov v Ljubljani, ki ga izpostavljamo, je skupnosti vrt Onkraj
gradbišča (Onkraj gradbišča, 2007). Glede na to, da se je vrt razvil v sodelovanju z občino
zaradi kulturno umetniške intervencije in želje lokalnega prebivalstva, gre za lep primer
začasne rabe prostora, ki pomaga oživljati območje, ki je v fazi razvojne stagnacije.
Pobuda za začetek projekta se je razvila že v letu 2010, ko je KUD Obrat na območju
degradiranega območja ob Resljevi ulici v Ljubljani organiziral prva srečanja lokalne
skupnosti in pogovore o potrebah lokalnega prebivalstva, iz katerih se je razvila ideja o
ureditvi vrtov. Projekt je bil v izhodišču del programa Vrt mimo grede, ki ga je poleti 207
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izvajal Zavod Bunker kot spremljevalni program festivala Mladi levi (Onkraj gradbišča,
2017).
Razvoj projekta je potekal dokaj hitro, saj je od pobude za ureditev nove zelene površine
do prvih vrtov na območju potekalo le pol leta. V tem času so predstavniki KUD Obrat zbrali
podatke o lastništvu in pridobili dovoljenje MO Ljubljana za brezplačno uporabo prostora za
eno leto in zagnali projekt urejanja skupnostnega vrta. Že prvo pomlad so si okoliški
prebivalci v sodelovanju s predstavniki KUD Obrat uredili prve gredice, nato pa razvili na
lokaciji tudi prve dopolnilne programe, javna predavanja in dneve odprtih vrat. Glede na to,
da je bil interes po urejanju med okoliškimi prebivalci velik, so zaprosili za podaljšanje
dovoljenja za brezplačno rabo zemljišča za dobo naslednjega leta in tako tudi vsa naslednja
leta. Dejavnost na lokaciji poteka že osmo leto (Onkraj gradbišča, 2017).
Na prostoru, ki je gledano z vidika namenske rabe prostora stagniral, se je oblikovala močna
skupnostna praksa, urejanje prostora je v celoti prišlo v domeno skupnosti in poteka z
aktivno soudeležbo vrtičkarjev (KUD Obrat, 2011). Prostor je bil urejen in je upravljan od
spodaj navzgor in kot tak dokazuje, da ni nujno, da sta oblikovanje in urejanje vrtičkarstva
v izključni domeni občine. Zagotovo je dobrodošlo, da pobude o idejah in konceptih urejanja
podaja tudi lokalno prebivalstvo in da jih s sodelovanjem lokalnih oblasti tudi razvije v dobre
prakse in zgodbe. Kakršna je Onkraj gradbišča.
V skupnostnem glasilu Onkraj, ki letno izhaja od leta 2011 (fanzine Onkraj, 2015) so
zapisana pravila souporabe skupnostnega vrta, ki se jih morajo držati vsi uporabniki tega
območja. Poleg pravil vedenja na vrtu se od vrtičkarjev zahteva tudi udeležba na posvetih
in srečanjih, vrtičkarji se morajo posluževati ekološkega vrtnarjenja in pravilnega ravnanja
z biološkimi in drugimi odpadki. Na vrtovih so dobrodošle tudi živali, za katere mora seveda
lastnik ustrezno skrbeti. Glede na številčnost vrtičkarjev je pomembna tudi določitev
organizacijskega odbora oziroma koordinatorjev, ki povezujejo skupaj ideje in dejavnosti
posameznikov (KUD Obrat, 2014).
Eden od pomenov skupnostnega vrta je poleg lokalno pridelane hrane, tudi zavedanje o
pomenu skupnostnega urejanja prostora in nenazadnje odnos do prostora, v katerem
živimo. Projekt je celosten zaradi njegove praktične in teoretske podlage. Pomemben del
skupnega urejanja prostora, so izobraževalne delavnice, ki jih izvajajo s pomočjo zunanjih
strokovnjakov, ki so projekt nadgradile in ga družbeno upravičile. Projekt predstavljamo
predvsem zato, ker poudarja pomen oblikovanja prostora znotraj lokalne skupnosti med
posamezniki ali oblikovano skupnostjo ter občino, ki lahko zagotavlja prostor in dovoljenje,
za katerega ima nedvomno zakonsko podlago. Projekt pomembno združuje več
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komponent, od prostorske, socialne, kulturne in okoljske. Tak projekt je lep primer dobre
prakse v mestnem prostoru, nenazadnje v mestnem središču, ki poudarja vlogo
posameznikov pri snovanju celotnega mestnega prostora. Kot poudarja projekt Onkraj
gradbišča lahko posamezniki z enotno vizijo skupaj pripomorejo k zagonu vrtičkarske
dejavnosti ali katerega koli skupnostnega projekta s pomočjo in podporo lokalne skupnosti.
5.5

Sklepne ugotovitve analize tujih in domačih primerov

Primeri domače in tuje prakse kažejo na možnost uspešnega sodelovanja med lokalno
oblastjo in prebivalci, ki lahko prispeva k učinkovitejšemu razvoju dejavnosti v mestu. Iz
proučenih primerov smo izluščili naslednje značilnosti (preglednica 2):




Primer mesta Lozana:
-

občina kot iniciator zagona dejavnosti,

-

vključitev vrtičkov v dolgoročni mestni plan,

-

pri planiranju novih stanovanjskih površin se del slednjih vnaprej nameni vrtovom,

-

pomembnost lokacije, zaželena najkrajša pot od doma do vrta,

-

močna vloga skupnosti vrtičkarjev,

-

vrtički kot začasna raba,

-

vrtički pomembna socialna komponenta.

Primer mesta Leipzig:
-

nevladne organizacije in posamezniki kot iniciatorji zagona dejavnosti,

-

vrtički kot začasna raba,

-

pomoč in podpora lokalne skupnosti (oddajanje zemljišč za 5 let, z možnostjo
podaljšanja).





Primer mesta Kopenhagen:
-

pobudnik novih rešitev je vlada,

-

parlament sprejme ukrepe za zaščito in širjenje vrtičkov,

-

planiranje vrtičkov na regionalnem in lokalnem nivoju,

-

sprejetje zakona, ki ščiti vrtičke, ki so nastali pred 2001 kot trajno rabo tal,

-

novejši vrtički kot začasna raba tal.

Primer alternativne prakse urejanja vrtičkov – Onkraj gradbišča:
-

iniciator je nevladna organizacija,
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-

močna skupnost vrtičkarjev, prebivalcev,

-

vrtički začasna raba tal,

-

podpora lokalne skupnosti (oddajanje zemljišča za 1 leto, z možnostjo podaljšanja).

Glede na podane primere pri nas in v tujini, je v organizacijskem in izvedbenem smislu
očitno pomembno dobro sodelovanje med deležniki v prostoru. Pobudnik za zagon
vrtičkarske dejavnosti je lahko tako občina kot posamezniki ali skupina njih, če se med njimi
pojavi interes po skupnem zagonu dejavnosti. Vrtički se v predstavljenih primerih pojavljajo
kot trajna ali kot začasna raba prostora, vendar se tudi začasna raba v nekaterih primerih
spremeni v trajno, če se dejavnost prepozna za aktivno in odraža aktualne potrebe
prebivalstva.
V vseh primerih je prisotna tudi vloga koordinatorja, nekoga, ki ima pooblastila za izvajanje
oziroma nadzora in je po navadi posrednik in koordinator dejavnosti. Po besedah
Simonetijeve (2014) so lahko koordinatorji dejavnosti bistveni člen za dinamičen razvoj
dejavnosti, saj so pomemben povezovalec med občino, ki je odgovorna za rabo prostora in
skrbi za načrtovanje in urejanje celotnega mestnega prostora in posamezniki ter vrtičkarji,
ki ta prostor uporabljajo.
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POPIS IN ANALIZA VRTIČKARSKE DEJAVNOSTI V MESTNI OBČINI KRANJ

6.1

Metoda dela

V analitičnem delu smo izvedli kabinetne priprave in terensko raziskavo. Metodološko smo
se oprli na diplomsko nalogo Analiza in usmeritve za prostorsko organizacijo vrtičkov na
območju Mestne občine Ljubljana (Potrebuješ, 2013), ki z metodo primerjave zračnih
posnetkov podrobneje proučuje in analizira razvoj vrtičkarstvo na primeru Mestne občine
Ljubljana.
Za potrebe naloge smo v letu 2015 popisali vsa vrtičkarska območja v MO Kranj. Teren smo
pregledali tudi v letih 2016 in 2017, vendar nismo opazili nobenih sprememb pri obsegu
vrtičkarskih območjih, zato bo v nadaljevanju prikazana karta površine vrtičkov za leto 2015.
V analizo smo zajeli vrtičke, ki so ločeni od individualnih stanovanjskih objektov, vključili pa
smo vrtičke ob večstanovanjskih objektih. Določitev meje manjših območij z vrtički je bil
izziv, ki smo ga rešili s terenskim ogledom. Večina območij je bilo lahko določljivih. Na
podlagi podatkov, ki smo jih pridobili, smo določili skupno površino vseh vrtičkov v MO Kranj
in število vrtičkarskih območij.
Za kartografsko podlago smo vzeli digitalne ortofoto posnetke (v nadaljevanju: DOF) za leta
2001, 2011 in 2015, ki smo jih pridobili na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. DOF-i so
bili podlaga tako za terensko, kot tudi kabinetno pripravo analize.
Po terenskem pregledu smo ugotovili, da je lokacij posameznih vrtičkov znotraj MO Kranj
veliko, zato smo jih razdelili na osemnajst zaokroženih območij. Kriterije za določitev
posameznih lokacij smo določili z logičnim povezovanjem skupnih lastnosti in lokacije
pojavljanja. Imena območij vrtičkov smo določili glede na lokacijo pojavljanja: ime soseske,
ime območja. V primeru, da na neki lokaciji ni bilo moč določiti imena lokacije, smo ime
izbrali glede na večji znani objekt v neposredni bližini lokacije vrtičkov (npr. šola).
Vseh izbranih osemnajst območij smo opremili s fotografijami (slika 5–22) in preglednicami
(preglednica 2—19), v katerih so zapisane osnovne značilnosti:
-

Lega v prostoru: v tem delu je zapisana lokacija vrtičkarskega območja. Zanimalo
nas je, ali se jih več pojavlja v centru mesta ali v njegovi okolici, se pojavljajo v bližini
večstanovanjskih objektov ali so odmaknjeni bolj na travnike in njive oziroma
kmetijska zemljišča, ki ležijo na obrobju mesta. Lega v prostoru pomaga pri oceni,
ali vrtičkarji raje vrtnarijo v bližini doma oz. ali jih večja razdalja od lokacije bivanja
odvrača od vrtnarjenja.
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-

Velikost območja: velikost smo določili s pomočjo programskega orodja ArcGIS,
kjer smo za podlago vzeli DOF iz leta 2015 in določili meje vrtičkarskega območja
kar se da natančno.

-

Število gredic: oceno števila smo določili na terenskem ogledu in si dodatno
pomagali s pregledom ortofoto posnetkov iz leta 2015.

-

Opremljenost: pozorni smo bili na dodatno opremo vrtičkov, torej prisotnost
objektov na ali ob gredicah, kot npr. ograje, vrtne lope, zbiralnike deževnice,
zbiralnike odpadkov, tople grede, sanitarije, vrtne garniture. Opremljenost vrtičkov
je pokazatelj organiziranosti vrtičkarjev na vsaki lokaciji posebej. Še posebej smo
bili pozorni na sanitarije in odlaganje odpadkov na lokacijah, ki so od bivalnih
objektov bolj oddaljene. V primeru odsotnosti sanitarij je seveda vprašljiva ekološka
sprejemljivost vrtičkov na takih lokacijah.

-

Urejenost: vrtičke smo definirali glede na njihovo vizualno urejenost, pri čemer smo
bili pozorni na uporabo gradbenih materialov za opremo, ali se na vrtičkih pojavljajo
naravni materiali, ki so okoljsko bolj sprejemljivi (npr. lesene ograje ali ograje iz
plastike, ipd.), stik z javnim prostorom, dovozne poti, ipd.

-

Druge ureditve: sem smo prišteli parkirišča, skupne prostore za dodatne aktivnosti,
za druženje, igrala, klopi, ipd.

-

Namenska raba prostora: določili smo jo glede na OPN MO Kranj (OPN, 2014).
Namenska raba odgovori na vprašanje, ali je vrtičkarstvo na območju načrtovano in
dovoljeno ali ne ter ali je opredeljeno kot začasna ali kot trajna namenska raba
prostora.

-

Lastništvo: s spletnim geografskim informacijskim sistemom – GIS (iObčina, 2018)
smo preverili lastništvo za vsako določeno lokacijo posebej, kjer smo želeli pridobiti
podatke, koliko vrtičkov se pojavlja na zemljiščih v zasebni in koliko v javni lasti
oziroma lasti občine.

-

Čas nastanka: groba ocena časovne opredelitve nastanka vrtov je podana glede
na podatke, ki smo jih pridobili z izdelavo kart za leta 2001, 2011 in 2015. Glede na
slednja smo podali oceno nastanja: pred letom 2001, po letu 2001 / 2011 / 2015.

-

Trend razvoja: glede na podatek o času nastanja in površini vrtičkarskega območja
smo želeli ugotoviti, kakšen je trend razvoja območja, se vrtičkarsko območje veča
ali manjša. Podatek o trendu nam pomaga pojasniti ali se potrebe po območjih za
vrtičke večajo oziroma ali občina na posameznih lokacijah vrtičke opušča.

-

Organizacija: glede na podatek o lastništvu in pogovoru s posameznimi vrtičkarji,
smo preverili kakšna je organizacija dejavnosti, ali so sklenjene najemne pogodbe
o občino ali zasebnim lastnikom, ali se dejavnost odvija brez pogodbe, nelegalno.
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Občina: želeli smo pridobiti podatek, kakšen je odnos občine do obstoječih
vrtičkarskih območij, jih sprejema ali nasprotuje. Podatke o tem smo pridobili z
občinske uprave, natančneje z Oddelka za okolje in prostor MO Kranj.

Nato smo opravili kabinetno delo, pri čemer je bil eden izmed ciljev izrisati karto z območji
vrtičkov in karseda natančno določili poligone, v katere smo zajeli območja vrtičkov (slika
4). Način zajema podatkov smo povzeli po Diplomski nalogi (Potrebuješ, 2013). Kartirali
smo v programskem orodju ArcGIS (verzija 10.4), ki je ESRI-jevo programsko orodje za
prikaze geografskih podatkov. Pri tem koraku smo si pomagali tudi z gradivom, ki smo ga
zbrali na terenu.

Slika 4: Primer določanja območja vrtičkov na karti.

Ker smo želeli pridobljene podatke o stanju v prostoru primerjati s stanjem v preteklosti,
smo pridobili DOF tudi za leti 2001 in 2011 (sliki 23 in 24) in na podlagi enakih kriterijev, kot
so vodili identifikacijo za stanje v letu 2015 (slika 25), izrisali tudi lokacije in obseg
vrtičkarskih območij za omenjeni leti.
Izziv tega dela je bil točno določiti vrtičkarska območja v izbranem časovnem preseku, saj
je kvaliteta starih digitalnih ortofoto posnetkov slabša kot aktualnih, sploh za leto 2001, ki
so še v črno beli barvi. Območja vrtičkarstva smo določili glede na območja, ki smo jih
določili na predhodno izdelani karti za leto 2015, tako da ocenjujemo, da prihaja do manjših
odstopanj, vendar odstopanja niso tako velika, da bi vplivala na ključne rezultate naše
raziskave. Primerjava stanja v različnih časovnih obdobjih, je služila kot izhodišče za
nadaljnjo raziskavo, saj je pokazala na trende razvoja v prostoru.

48

Čirič, K. 2018. Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Za vse posamezne lokacije smo preverili tudi lastništvo zemljišč, pri čemer smo si pomagali
s spletnim geografskim informacijskim sistemom – GIS (iObčina, 2018). Poleg tega smo
pregledali namensko rabo zemljišč in izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta (OPN,
2014, slika 26). Ker je bil naš namen ugotoviti ali MO Kranj v bodoče načrtuje nova območja
za vrtičkarsko dejavnost in kako se je opredelila do obstoječih lokacij smo zato pripravili
karto, ki združuje dva sloja: dejansko rabo vrtičkov in namensko rabo vrtičkov.
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dela in glavne ugotovitve in spoznanja, ki smo jih
pridobili. Najprej so predstavljene posamezne lokacije vrtičkov, ki so podkrepljene s
fotografijami, nato pa so predstavljeni podatki, ki se nanašajo na celotno območje MO Kranj.
6.2

Rezultati analize
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Slika 5: Prikaz lokacij vrtičkov v MO Kranj

Slika 5: Prikaz lokacij vrtičkov v MO Kranj.
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Območje vrtičkov Kokrica 1

Slika 6a in slika 6b: Območje vrtičkov Kokrica 1 (lastni arhiv).
Preglednica 2: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Kokrica 1 (lastni podatki).

lega v prostoru

njiva, gozdni rob

velikost območja (m2)

4800

število vrtov /gredic

14

opremljenost

sanitarije, vrtne lope, zbiralniki deževnice, ograja

urejenost

urejen dostop, malo parkirišče, naravni materiali

druge ureditve

/

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebno

čas nastanka

po letu 2011

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

pogodba z zasebnim lastnikom

občina

nasprotuje

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba z oznako K1, kar pomeni kmetijsko
zemljišče prve kategorije. Po OPN MO Kranj, so nezahtevni objekti na kmetijskih zemljiščih
dovoljeni. Pristojni na občinski upravi so nam pojasnili, da nasprotujejo takim vrtičkov,
vendar ima pristojnosti za odstranitev le-teh državni inšpektorat.
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Območje vrtičkov Kokrica 2

Slika 7a in slika 7b: Vrtičkarsko območje Kokrica 2 (lastni arhiv).
Preglednica 3: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Kokrica 2 (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik, ob prometnici

velikost območja (m2)

21800

število vrtov /gredic

92

opremljenost

zbiralniki vode, tople grede

urejenost

urejen dostop, malo parkirišče, naravni materiali

druge ureditve

parkirišče

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebno

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

širjenje (od leta 2001 do leta 2015 za 6000 m2)

organizacija

pogodba z zasebnim lastnikom

občina

nasprotuje

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba K1, kar pomeni kmetijsko zemljišče
prve kategorije.
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Območje vrtičkov Kalia

Slika 8a in slika 8b: Območje vrtičkov Kalia (lastni arhiv).
Preglednica 4: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Kalia (lastni podatki).
lega v prostoru

njivske površine, ob lokalni cesti

velikost območja (m2)

4300

število vrtov /gredic

32

opremljenost

zaboji za shranjevanje orodja, majhni zbiralniki deževnice

urejenost

urejen dostop, umetni materiali, odpadki

druge ureditve

/

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

Republika Slovenija

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

širjenje (od leta 2001 do leta 2015 za 1500 m2)

organizacija

ni podatka

občina

nasprotuje

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba K1, kar pomeni kmetijsko zemljišče
prve kategorije.
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Območje vrtičkov Struževo

Slika 9a in 9b: območje vrtičkov Struževo (lastni arhiv).
Preglednica 5: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Struževo (lastni podatki).
lega v prostoru

njivske površine in travniki

velikost območja (m2)

18 000

število vrtov /gredic

35

opremljenost

vrtički na njivskih površinah: manjše lope, manjši zbiralniki deževnice,
vrtički na travnikih: večji objekti za druženje, vrtna garnitura, čebelnjak, ograje

urejenost

vrtički na njivskih površinah: neurejen dostop, umetni materiali
vrtički na travnikih: urejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

vrtički na travnikih so na večjih parcelah, kjer je zagrajena večja travnata
površina za preživljanje prostega časa

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

zasebno

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

zasebna pogodba

občina

se deloma strinja

Glede na namensko rabo gre v tem primeru za stavbna zemljišča. OPN območje Kranj
Struževo KR S 15 namenja za gradnjo glavne vpadnice v mesto Kranj, ki se bo navezala
tudi na zahodno obvoznico, in poleg nje tudi spremljajoče stanovanjske, poslovne in
trgovske objekte. Do uveljavitve OPPN so dovoljene površine za vrtičkarstvo. Poleg tega
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pa OPN določa, da se mora za vrtičkarsko dejavnost izdelati ustrezna strokovna podlaga
ureditve vrtov, ki ga mora potrditi strokovna služba MO Kranj.
Mesto Kranj za enkrat še nima urejenih obvoznih cest. Gre za EUP Kranj Zahodna mestna
obvoznica KR OZ 1,2,3,4, ŠH 16,17,18. Zahodna obvoznica je načrtovana vključno z
ostalimi cestnimi priključki na že obstoječe cestno omrežje. Glede na to, da načrtovana
trasa poteka po zemljiščih, na katerih so na tej lokaciji vrtički, na teh območjih tudi po OPN
dovoljuje ureditev površin za vrtičkarstvo. Za te površine je določeno, da strokovno podlago
ureditve vrtov pripravi pristojna služba za prostor.
Vzporedno z načrtovano zahodno obvozno cesto mesta Kranj je načrtovana tudi železniška
povezava med sedanjo postajo in robom centra mesta. Naziv EUP je Kranj Železniška
povezava KR Ž 1, 2, 3. Trasa, po kateri naj bi potekala, teče po sedanjih vrtičkarskih
območjih v Struževem. OPN določa, da se do uveljavitve OPPN dovolijo površine za
vrtičkarstvo, za katere pristojna strokovna služba potrdi strokovno podlago.
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Območje vrtičkov šola

Slika 10a in slika 10b: Območje vrtičkov šola (lastni arhiv).
Preglednica 6: Prikaz značilnosti območja vrtičkov šola (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

1200

število vrtov /gredic

7

opremljenost

manjša lopa in zbiralnik deževnice, ograja

urejenost

neurejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

mešano (zasebna last in lokalna župnija)

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

površina se zmanjšuje (od leta 2001 do leta 2015 za 12 300m2)

organizacija

brez pogodbe

občina

nasprotuje

Vrtičkarsko območje se nahaja na dveh EUP. Prva enota KR Z 1 predstavlja širjenje
stanovanjskih površin in ostalih spremljevalnih ter izobraževalnih dejavnosti, druga enota
KR Z 8/1, 2 pa določa postavitev potniškega terminala in ostale spremljevalne dejavnosti.
Nekaj vrtičkov sega v drugo EUP, ki dovoljuje začasne vrtičke, do uveljavitve OPPN. Za to
manjše območje OPN določa, da mora strokovno podlago za ureditev potrditi pristojna
služba za prostor.
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Območje vrtičkov Šorlijevo naselje

Slika 11a in 11b: Območje vrtičkov Šorlijevo naselje (lastni arhiv).
Preglednica 7: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Šorlijevo naselje (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

8500

število vrtov /gredic

50

opremljenost

manjše lope, zbiralniki deževnice, ograje

urejenost

neurejen dostop, odpadki, umetni materiali

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

mešano (MO Kranj in lokalna župnija)

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

širjenje (od leta 2001 do leta 2015 za 1000 m2)

organizacija

ni podatka

občina

se strinja

Območje je glede na namensko rabo stavbno zemljišče, kjer se bodo v bodoče gradili
objekti namenjeni za bivanje, storitvene dejavnosti, ipd. OPN podrobneje za območje, na
katerem je le del obstoječih vrtičkov, namenja za ohranjanje zelenih površin. Slednje bodo
pomembna zelena povezava med stanovanjskimi površinami na južnem delu območja in
povezovalno cesto oziroma delom severne mestne obvoznice. Za del teh površin je
vrtičkarstvo začasno dovoljeno. Po posebnih določbah PIP (prostorskih izvedbenih
pogojev) je potrebna ureditev strokovne podlage, ki jo potrdi pristojna služba za prostor.
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Območje vrtičkov Zlato polje

Slika 12a in slika 12b: Območje vrtičkov Zlato polje (lastni arhiv).
Preglednica 8: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Zlato polje (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

10 000

število vrtov /gredic

76

opremljenost

manjše lope, klopi, zbiralniki za vodo, kompostniki

urejenost

urejen dostop, odpadki, umetni material

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

mešano (MO Kranj, zasebni lastnik)

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

urejene pogodbe z Mestno občino Kranj in zasebnim lastnikom

občina

nasprotuje

Površine so z OPN MO Kranj namenjene širjenju stanovanjskih površin.
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Območje vrtičkov Center

Slika 13a in 13b: Območje vrtičkov center (lastni arhiv).
Preglednica 9: Prikaz značilnosti območja vrtičkov center (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik, ob glavni avtobusni postaji

velikost območja (m2)

4500

število vrtov /gredic

36

opremljenost

manjše lope in zbiralniki deževnice, ograja celotnega območja

urejenost

dostop možen zgolj vrtičkarjem, naravni materiali

druge ureditve

skupne zelenice urejene v park

namenska raba

območja zelenih površin

lastništvo

Mestna občina Kranj

čas nastanka

pred 2001

trend razvoja

izrazito povečuje (od leta 2001 do danes za 10 krat)

organizacija

urejene pogodbe z Mestno občino Kranj

občina

se strinja

Občina v prihodnje to območje namenja zelenim površinam, po OPN bodo v bodoče tukaj
parkovne površine. V centru mesta je trenutno le eno parkovno območje. Vrtičkarji na tej
lokaciji, ki je sicer ograjena, skrbijo za zemljišče, ga redno čistijo in vzdržujejo, je pa območje
zaradi neurejenih razmer v izključni rabi vrtičkarjev in ne javni rabi.
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Območje vrtičkov Prešernov gaj

Slika 14a in slika 14b: Območje vrtičkov Prešernov gaj (lastni arhiv).
Preglednica 10: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Prešernov gaj (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

6000

število vrtov /gredic

26

opremljenost

manjše lope, zbiralniki deževnice, tople grede

urejenost

urejena dostopnost, umetni materiali

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

zasebno

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

zasebna pogodba

občina

se strinja

Osnovna namenska raba zemljišča so stanovanjske površine, ki so v bodoče namenjene
širjenju naselja. Po OPN MO Kranj se za to območje predvidevajo stanovanjske površine,
površine cest in centralne dejavnosti.
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Območje vrtičkov Železniška postaja

Slika 15: Območje vrtičkov Železniška postaja (lastni arhiv).

Preglednica 11: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Železniška postaja (lastni podatki).
lega v prostoru

ob železniški progi

velikost območja (m2)

920

število vrtov /gredic

5

opremljenost

zbiralniki deževnice

urejenost

neurejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

/

namenska raba

območja prometne infrastrukture

lastništvo

Republika Slovenija

čas nastanka

pred 2001

trend razvoja

širjenje (od 2001 do 2015 za 300 m2)

organizacija

nelegalno vrtnarjenje

občina

nasprotuje

Glede na OPN MO Kranj gre za stavbna zemljišča oziroma podrobneje za območja
prometnih površin, saj je v neposredni bližini železniška postaja z vso potrebno
infrastrukturo.
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Območje vrtičkov Huje

Slika 16a in 16b: Območje vrtičkov Huje (lastni arhiv).
Preglednica 12: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Huje (lastni podatki).
lega v prostoru

zelenice med stanovanjskimi bloki

velikost območja (m2)

85000

število vrtov /gredic

46

opremljenost

zbiralniki deževnico, ograje, kompostniki

urejenost

urejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

manjša igrala, prostor za druženje

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

mešano (večinsko MO Kranj, Lokainvest d.o.o.)

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

površina se zmanjšuje (od leta 2001 do leta 2015 za 29000 m 2)

organizacija

urejene pogodbe z MO Kranj

občina

se strinja

Na tej lokaciji se pojavlja strnjeno območje stanovanjskih objektov, kar je tudi na podlagi
OPN namenska raba površin. Na skrajnem severnem delu območja je zgolj nekaj vrtičkov,
ki so lokacijsko ločeni od ostalih večjih površin. Slednji se pojavljajo ob območju za mirujoči
promet. Za območje, kjer je nekaj vrtičkov, po OPN velja, da je do realizacije dopustnih vrst
objektov za prometne površine, zaenkrat dovoljena ureditev površin za vrtičkarstvo.
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Območje vrtičkov Planina 1

Slika 17a, slika 17b in slika 17c: Območje vrtičkov Planina 1 (lastni arhiv).

Preglednica 13: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Planina 1 (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik ob prometnici

velikost območja (m2)

16800

število vrtov /gredic

97

opremljenost

zbiralniki za deževnico, ograje, večje in manjše lope, kletke za živali, klopi

urejenost

urejen dostop, umetni materiali, odpadki

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

MO Kranj

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

pogodba z lastnikom

občina

se strinja

OPN za območje Kranj Planina KR PL 12 (kamor sodita dve vrtičkarski lokaciji tega
območja) do realizacije dopustnih vrst objektov dovoljuje ureditev površin za potrebe
vrtičkarstva. V načrtu je namreč gradnja stanovanjskih in poslovnih dejavnosti, garažne hiše
in verskemu objektu. Glede na lego vrtičkov, gre v tem primeru za izrazito ustrezno lokacijo
vrtičkov, saj je razdalja vrtička in lokacija bivanja kratka.
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Območje vrtičkov Primskovo

Slika 18a in slika 18b: Vrtičkarsko območje Primskovo (lastni arhiv).

Preglednica 14: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Primskovo (lastni podatki).
lega v prostoru

njivska površina

velikost območja (m2)

1900

število vrtov /gredic

14

opremljenost

zbiralniki za vodo, kompostniki

urejenost

urejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

parkirišče in prostor shranjevanja orodja na parceli zasebnega lastnika v bližini

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebno

čas nastanka

2015

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

pogodba z lastnikom

občina

se strinja

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba K1, kar pomeni kmetijsko zemljišče
prve kategorije.
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Območje vrtičkov Planina 2

Slika 19a in slika 19b: Območje vrtičkov Planina 2 (lastni arhiv).
Preglednica 15: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Planina 2 (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

13900

število vrtov /gredic

38

opremljenost

zbiralniki za deževnico, kompostniki, večje lope, vrtne garniture, ograje

urejenost

urejen dostop, umetni materiali, odpadki

druge ureditve

/

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebno

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

povečevanje (od leta 2011 do danes za 5000 m 2)

organizacija

zasebna pogodba

občina

nasprotuje

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba K1, kar pomeni kmetijsko zemljišče
prve kategorije.
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Območje vrtičkov Stražišče

Slika 20a in 20b: Območje vrtičkov Stražišče (lastni arhiv).
Preglednica 16: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Stražišče (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik

velikost območja (m2)

2200

število vrtov /gredic

22

opremljenost

Kompostniki, zadrževalniki deževnice

urejenost

urejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

prostor za druženje na skupnostnem prostoru bloka

namenska raba

območja stanovanj

lastništvo

mešano (MO Kranj in Savatech d.o.o.)

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

povečanje (od leta 2001 do danes za 600 m2)

organizacija

skupne površine večstanovanjskega objekta

občina

se strinja

Del območja, kjer so vrtički, je po OPN namenjeno širjenju gospodarske cone večjega
območja. Del vrtičkov se nahaja na tem območju, za katerega so predpisane bodoče
spremembe, del pa se nahaja na zemljišču, ki je funkcionalno povezan s stavbnim
zemljiščem večstanovanjskega objekta.
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Območje vrtičkov Savska loka

Slika 21a in slika 21b: Območje vrtičkov Savska loka (lastni arhiv).
Preglednica 17: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Savska Loka (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik, gozd

velikost območja (m2)

2500

število vrtov /gredic

10

opremljenost

večje in manjše lope

urejenost

Neurejen dostop, umetni materiali, nevarni odpadki

druge ureditve

/

namenska raba

območja stanovanj, gozdna zemljišča

lastništvo

mešano (Republika Slovenija, Stanovanjski sklad Republike Slovenije in podjetje
Inteks d.o.o.

čas nastanka

pred letom 2001

trend razvoja

zmanjšanje (od leta 2001 do danes za 13000 m 2)

organizacija

Nelegalno vrtičkarstvo

občina

nasprotuje

Po OPN se za območje Kranj Sava, KR SA 6/2, načrtuje sanacija teh degradiranih površin
z gradnjo novih stanovanjskih objektov in zelenimi površinami ob reki Savi. Do uveljavitve
OPPN so za to območje dovoljena vrtičkarska območja. Žal jih je ostala le peščica. Poleg
tega se omenja, da so vrtički dovoljeni le z ustrezno vnaprej pripravljeno strokovno podlago,
ki jo mora potrditi strokovna služba iz občinskega urada.
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Območje vrtičkov Hrastje

Slika 22a in slika 22b: Območje vrtičkov Hrastje (lastni arhiv).
Preglednica 18: Prikaz značilnosti območja vrtičkov Hrastje (lastni podatki).
lega v prostoru

travnik, gozdni rob

velikost območja (m2)

11800

število vrtov /gredic

38

opremljenost

zbiralniki deževnice, večje lope, vrtne garniture, ograje, zimski vrtovi, nadstreški

urejenost

urejen dostop, naselje velikih objektov, umetni material

druge ureditve

/

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebno

čas nastanka

okrog leta 2011

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

pogodba z lastnikom

občina

se delno strinja

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba z oznako K1, kar pomeni kmetijsko
zemljišče prve kategorije in je eno izmed večjih sklenjenih kmetijskih površin na območju
MO Kranj. Na mestni upravi so zatrdili, da se bodo s časoma vrtičkarji na tem območju
morali preseliti, saj se z izgledom in uporabo zemljišča občina ne strinja.
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Območje vrtičkov Bitnje

Slika 23a in 23b: Območje vrtičkov Bitnje (lastni arhiv).
Preglednica 19: Prikaz značilnosti območja vrtičkov (lastni podatki).
lega v prostoru

travniki, njive

velikost območja (m2)

3000

število vrtov /gredic

20

opremljenost

zbiralniki vode

urejenost

urejen dostop, naravni materiali

druge ureditve

večji objekt za druženje in shranjevanje orodja

namenska raba

najboljša kmetijska zemljišča

lastništvo

zasebni lastnik

čas nastanka

2016

trend razvoja

nespremenjen obseg od nastanka

organizacija

zasebna pogodba

občina

se strinja

Glede na OPN MO Kranj je določena namenska raba z oznako K1, kar pomeni kmetijsko
zemljišče prve kategorije.

Ta stran je namenoma prazna
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Slika 24: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2001.

Slika 24: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2001.
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Slika 25: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2011.

Slika 25: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2011.
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Slika 26: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2015.

Slika 26: Prikaz površin območij vrtičkov v letu 2015.

75

Ta stran je namenoma prazna

Čirič, K. 2018. Analiza in določitev izhodišč za organizacijo vrtičkarske dejavnosti v Mestni občini Kranj.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Slika 27: Prikaz območij dejanske in namenske rabe vrtičkov.

Slika 27: Prikaz območij dejanske in namenske rabe vrtičkov
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79

Ugotovitve analize

Primerjava razširjenosti vrtičkarstva v prostoru MO Kranj v treh različnih obdobjih (slika 24,
25, 26, preglednica 20) pokaže, da se je skupna površina zemljišč v vrtičkarski rabi iz leta
2001 do leta 2011 zmanjšala za približno 40.000 m2, kar gre pripisati intenzivni gradnji
stanovanjskih in poslovnih objektov. Po letu 2011 se površina zemljišč v vrtičkarski rabi spet
povečuje, predvsem na območju kmetijskih zemljišč, ki pa so večinoma v zasebni lasti.
Preglednica 20: Površina v vrtičkarski rabi in število vrtičkarskih območij (lastni izračun).

Vrtičkarstvo v MO Kranj
2001

2011

2015

skupna površina v vrtičkarski rabi (m2)

164.816

120.462

139.292

število vrtičkarskih območij

41

45

49

V poglavju 6.2 smo prikazali lokacije vrtičkov, kjer smo pod vsako lokacijo združili eno ali
več vrtičkarskih območij. Za vrtičkarsko območje smo določili območje z vrtički oziroma
gredicami, ki se pojavljajo v zaključeni enoti, kar pomeni, da je število vrtičkarskih območij
neprimerno več, kot lokacij, ki smo jih določili v predhodnem poglavju. Vsa vrtičkarska
območja smo digitalizirali za tri različna obdobja in izračunali površino (preglednica 21).
Preglednica 21: Prikaz površine vrtičkov po posameznih lokacijah v letih 2001, 2011 in 2015 (lastni izračun).
VRTIČKI LETA 2001
zaporedna
številka

VRTIČKI LETA 2011
zaporedna

površina vrtičkov (m2)

vrtička

številka

VRTIČKI LETA 2015
zaporedna

površina vrtičkov (m2)

vrtička

številka

površina vrtičkov (m2)

vrtička

1

37010

1

15390

1

15561

2

12675

2

12540

2

12847

3

12222

3

9682

3

9682

4

9039

4

7571

4

8508

5

8971

5

7407

5

7581

6

5975

6

5922

6

6361

7

5922

7

3888

7

5922

8

5860

8

3876

8

4846

9

4993

9

3839

9

3888

10

4673

10

3818

10

3876

11

4566

11

3812

11

3839

12

4501

12

3451

12

3818

13

4229

13

3378

13

3747
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VRTIČKI LETA 2001

zaporedna
številka

VRTIČKI LETA 2011
zaporedna

površina vrtičkov (m2)

vrtička

številka

VRTIČKI LETA 2015
zaporedna

površina vrtičkov (m2)

vrtička

številka

površina vrtičkov (m2)

vrtička

14

3674

14

3329

14

3451

15

3294

15

3060

15

3378

16

3057

16

2478

16

3329

17

3052

17

2255

17

3124

18

2862

18

2246

18

3082

19

2718

19

1737

19

2478

20

2582

20

1704

20

2318

21

2446

21

1694

21

2254

22

2394

22

1359

22

2009

23

1705

23

1197

23

1938

24

1686

24

1117

24

1773

25

1676

25

1013

25

1737

26

1470

26

946

26

1694

27

1428

27

933

27

1224

28

1359

28

930

28

1117

29

1117

29

921

29

1016

30

946

30

893

30

935

31

815

31

873

31

933

32

794

32

848

32

930

33

753

33

825

33

921

34

702

34

775

34

873

35

698

35

772

35

826

36

642

36

653

36

816

37

630

37

618

37

775

38

578

38

543

38

772

39

474

39

529

39

651

40

350

40

411

40

642

41

274

41

403

41

626

42

309

42

616

43

235

43

541

44

156

44

495

45

126

45

494

46

351

47

309

48

260

49

127
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Število vrtičkarskih območij se glede na tri obravnavana leta povečuje (preglednica 21),
vendar se je zanimivo skupna površina zemljišč v vrtičkarski rabi zmanjšala. To pomeni, da
so danes vrtičkarska območja manjša. Največje sklenjeno območje vrtičkov je veliko nekaj
čez 12.000 m2 kar je malo v primerjavi z letom 2001, ko je bilo največje vrtičkarsko območje
veliko nekaj čez 30.000 m2.
Iz rezultatov o lastništvu nad zemljišči v vrtičkarski rabi je razvidno (slika 28), da je daleč
največji delež zasebnih lastnikov, in sicer več kot dvotretjinski. MO Kranj je lastnica zgolj 15
% zemljišč z vrtički, ostala zemljišča pa so bodisi v lasti Republike Slovenije, podjetij ali pa
je lastništvo mešano.

4%

fizična oseba

3%

15%

Mestna občina Kranj
mešano lastništvo
Rebublika Slovenija

15%

63%

podjeta

Slika 28: Prikaz deleža lastništva vrtičkarskih zemljišč (lastni izračun).

MO Kranj, bi veliko lažje uredila vrtičkarstvo, če bi bila lastnica zemljišč, na katerih imajo
prebivalci svoje vrtičke, saj bi bila koordinacija hitrejša, brez posrednikov. Hkrati pa ima
občina nalogo, da opredeli pogoje rabe na vseh zemljiščih ne glede na lastništvo in lahko
zemljišča v svoji lasti (seveda tista, ki so za vrtičkarstvo ugodna) uporabi kot izhodišče za
zagon organizacije vrtičkarstva v želeno smer in kot izhodišče za usmerjanje razvoja
dejavnosti za zasebne lastnike zemljišč, ki bi radi oddajali vrtičke v najem.
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Preglednica 22: Prikaz površine vrtičkov, ki jih po OPN dovoljuje občina trajno in začasno (lastni izračun).

Trajno dovoljeni vrtički (druga namenska raba)

25.009 m2

Začasno dovoljeni vrtički (do izvedbe plana)

447.476 m2

Glede na podatke, ki smo jih pridobili iz izvedbenega dela OPN smo ugotovili, da občina
namenja le dobrih 25.000 m2 površin za vrtičkarstvo s tem, da gre za območja zelenic pri
večstanovanjskih stavbah, torej govorimo o stanovanjski namenski rabi zemljišč, pri čemer
je le na manjšem delu tega območja dovoljena postavitev gredic za vrtičke. Ob tem je
vprašljiva raba skupnih površin za vrtičke, saj so skupne površine ob večstanovanjskih
objektih namenjene vsem stanovalcem pod enakimi pogoji in niso primerne, da na teh
površinah posamezniki obdelujejo svoje vrtičke.
Trajno je dovoljena vrtičkarska raba na 25.000 m2 površin, kar je malo, če ga primerjamo s
podatkom o skupni površini zemljišč v vrtičkarski rabi, ki meri nekaj manj kot 140.000 m 2.
Če sklepamo, da potrebe po vrtičkarski dejavnosti rastejo, občina po OPN zagotovo ne
namenja dovolj površin za trajno vrtnarjenje. Po drugi strani pa je zanimivo tudi dejstvo, da
so omenjena zemljišča za trajno vrtičkarstvo po OPN določena na zemljiščih, kjer sedaj
vrtičkov sploh ni, kar je z vidika načrtovanja take dejavnosti še posebej vprašljiva.
Podatek o površini, ki je začasno dovoljena za vrtičkarske potrebe, je zanimiv (preglednica
21). Namreč po OPN naj bi občina na več kot 440.000 m2 površin dovoljevala vrtičkarstvo.
Zanimivo je, da med te površine sodijo zemljišča, kjer se vrtički do sedaj niso pojavljali. Gre
za obsežne gozdne zaplate in travinje. Zato ta podatek kaže na velik razkorak med dejansko
in načrtovano, tudi začasno rabo. Občina med drugim tudi predlaga rešitve, , ki so zelo
oddaljene od lokacij večstanovanjskih objektov, iz katerih vrtičkarji najpogosteje prihajajo.
Možno je oceniti, da občina z rešitvami v prostorskem aktu skuša ustvariti vtis, da želi
zadovoljiti potrebe po vrtičkih, da pa rešitev ne išče v urejanju stanja na obstoječih lokacijah
ampak predvideva nove ureditve.
Glede na to, da se znotraj meja MO Kranj pojavlja kar nekaj vrtičkarskih območij, lahko
sklepamo, da je potreba po dejavnosti živa in aktualna. Občina za enkrat še ni postavila
drugih pogojev za urejanje vrtičkarstva, , zato bo v prihodnje morala še razviti rešitve s
katerimi bo dejavnost preusmerila na novo načrtovane lokacije.
Po pregledu izvedbenega dela OPN smo ugotovili, da na nekaterih območjih občina
predvideva trajno vrtičkarstvo (slika 28). Nekaj območij je vpetih v projekt »Prenova in
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oživitev stanovanjske soseske Planina«, nekaj pa jih leži na območju skupnih površin med
večstanovanjskimi objekti. Ostala vrtičkarska območja, ki so navedena v OPN, so dovoljena
le začasno, do izvedbe načrtov. Izziv za občino niso zgolj predpisi za razvoj dejavnosti v
bodoče, ampak tudi stanje v prostoru. Ena od možnosti za učinkovito upravljanje, ki se je
poslužuje Mestna občina Slovenj Gradec, je da nadzor nad vrtičkarstvom v prostoru stalno
in redno izvaja občina, oziroma nadzorna služba s pristojnostmi (Simoneti, 2015). S tem
občina na terenu pridobi tako pomembne podatke o razvoju vrtičkarstva, o potrebah in
željah vrtičkarjev in tudi lažje ureja dejavnost. Poleg večjih objektov, ki naj ne bi bili dovoljeni
sploh na kmetijskih površinah, je vprašljiva tudi uporaba sredstev za vzgojo rastlin na vrtovih
in s tem povezanim vplivom na okolje. Možnosti za ustrezen razvoj dejavnosti in ustreznejše
oblikovanje vrtičkov je več, predvsem pa je to odvisno na eni strani od vrtičkarjev in na drugi
strani od interesa oziroma želje občine.
Na osnovi pregleda določil OPN MO Kranj, smo evidentirali še dve območji, na katerih je
trajno ali začasno dovoljena vrtičkarska dejavnost, na katerih pa trenutno ni vrtičkov. To sta
območje:


lokacija ob poslovni coni v naselju Hrastje (Hrastje HR 6/1 in Hrastje HR 6/3) in



zelenice ob večstanovanjskih stavbah na območju Planine (Kranj Planina KR PL 3).

V naselju Hrastje je manjše območje namenjeno širjenju poslovne cone. Tukaj so manjši
obrati, načrtuje pa se širjenje le - teh. Zanimivo v okolici ni večstanovanjskih stavb, temveč
le enodružinske hiše. Območje poslovne cone je odmaknjeno od prometnice in se nahaja
ob robu njivskih površin, kjer so kmetijska zemljišča prve kategorije, in ob robu gozda. Po
določilih OPN sta v to zajeti dve EUP, Hrastje HR 6/1 in Hrastje HR 6/3. Lokacija je v bodoče
namenjena širjenju poslovne cone, ki bi vključevala spremljevalne objekte, ki bodo
namenjeni gradnji poslovnih, skladiščnih, storitvenih, trgovinskih in servisnih dejavnosti. Na
robnih delih območja so območja, namenjena tudi tako imenovani zeleni potezi. Trenutno
na tej lokaciji ni vrtičkarskih območij. Velikost celotne enote je skoraj 150.000 m2, kjer je
trenutno sklenjena gozdna površina. Na celotnem območju EUP je do izgradnje novih stavb
dovoljena vrtičkarska dejavnost.
Drugo območje, kjer so vrtički dovoljeni je na območju Planine, kje se trenutno izvaja projekt
»Prenova in oživitev stanovanjske soseske Planina«. Soseska Planina je največje
stanovanjsko območje na celotnem območju MO Kranj. Glede na to, da so stanovanjske
stavbe stare in so bile namenjene delavcem večjih industrijskih obratov v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja, je bil začetek projekta namenjen fizični in socialni prenovi soseske.
Za namen projekta je bila ustanovljena lokalna projektna pisarna, ki deluje kot posrednik
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med občino in lokalnimi prebivalci. Slednja je pripravila študije različnih dejavnosti, ki bi se
lahko umestile v sosesko, med njimi tudi vrtičkarstvo. Tako so na tej lokaciji po podatkih iz
OPN MO Kranj, na EUP Kranj Planina KR PL 3, dovoljene spremembe pri ureditvah skupnih
prostorov med stavbami. Posledično so dovoljene ureditve zelenic v otroška igrišča in
površin za vrtičkarstvo. Za iskanje primernih površin, vizualne podobe, velikosti vrtičkov je
pristojna, za ta namen ustanovljena, projektna pisarna. Za enkrat je na območju zaslediti
zgolj nekaj manjših zeliščnih vrtičkov, ki večje travnate površine popestrijo in imajo
izobraževalne lastnosti, ni pa na tem območju še urejenih gredic za pridelovanje hrane. Po
podatkih občinske uprave se bodo vrtovi ob morebitni ureditvi predali v upravljanje neki tretji
osebi, bodisi lokalnemu društvu, komunali ali vrtnarskemu podjetju. Taka rešitev ni vedno
primerna, saj vrtički niso nujno v interesu vseh prebivalcev na skupnostnem prostoru
večstanovanjskih stavb. Pri poseganju v skupne zelenice med stanovanjskimi objekti, so z
vidika interesa vseh prebivalcev soseske nujne razprave in javna posvetovanja.
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DOLOČITEV IZHODIŠČ ZA ORGANIZACIJO VRTIČKARSKE DEJAVNOSTI

Po izvedbi prostorske analize vrtičkarstva na območju MO Kranj lahko ugotovimo:


da se število vrtičkarskih območij v občini povečuje in zato lahko sklepamo, da potrebe
po vrtičkarski dejavnosti rastejo in da je pomembna aktivna drža občine pri načrtovanju
in ohranjanju obstoječih ureditev;,



da je lastništvo aktualnih vrtičkarskih območij mešano, pretežno pa zasebno, zato
lahko sklepamo, da morala občina za ureditev razmer na terenu poskrbeti preko
vključevanja lastnikov zemljišč v politiko urejanja vrtičkarskih območij; to lahko občina
dela na različne načine, tudi preko lokalnih pisarn po zgledu že obstoječe, ki ureja
sosesko Planina, ali pa samostojno, da sama poskrbi za posvete in sodelovanja z
občani, in vključi vrtičkarstvo v projekte urbane prenove,



da je občina za trajno rabo v občinskem prostorskem načrtu namenila bistveno manj
površin kot jih je v vrtičkarskih rabi in da nobena od teh površin zaenkrat še ni v
vrtičkarski rabi ter da je tudi samo manjši delež površin na katerih je možno vrtičkarstvo
kot začasna raba, dejansko že v vrtičkarski rabi zaradi česar lahko sklepamo, da se bo
občina morala ukrepati na terenu, če bo želela urediti stanje in voditi razvoj v želeni
smeri..

Organizacija dejavnosti je zaenkrat prepuščena vrtičkarjem samim in lastnikom zemljišč,
posledično se v prostoru pojavljajo različne vrste območij vrtičkov, brez enotne ureditve, ki so
med drugim tudi neskladna z okoljem in drugimi rabami.
Glede na proučene primere dobre prakse lahko povzamemo, da se v MO Kranj zaenkrat še ni
pokazala potreba po boljšem sodelovanju med občino, vrtičkarji in lastniki zemljišč, kot tudi ne
po večjem skupnostnem vrtu. V prostoru so vrtički organizirani na manjših območjih, kjer si
uporabniki sami uredijo gredice in nimajo večjih potreb po skupnostnem delovanju in enotnem
urejanju prostora in dejavnosti. Od tega odstopajo novejši vrtički na območju večstanovanjskih
stavb – konkretno v soseski Planina.
Razmer na terenu občina ne spremlja aktivno, razmah dejavnost kaže na očitno pomanjkanje
nadzora in organizacije, ki se kaže predvsem v neurejeni podobi vrtičkov, v gradnji prevelikih
in neprimernih spremljajočih objektov na njivah in travnikih oziroma v nelegalni gradnji in
odprtih vprašanjih o škodljivih vplivih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev na okolje.
Za zagon urejene vrtičkarske dejavnosti je poleg obstoječih potreb po dejavnosti pomemben
tudi odnos lokalne skupnosti do vrtičkov in njihovega pojavljanja v prostoru. Do sedaj MO Kranj
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ni iskala možnosti za bolj aktivno regulacijo in razvoj vrtičkarske dejavnosti, ampak je
predvsem začela z iskanjem rešitev za njeno prostorsko regulacijo. Ob koncu leta 2017 je
namreč za MO Kranj izdelala elaborat, z naslovom »Umeščanje in oblikovanje vrtičkov na
območju Mestne občine Kranj«, ki ga je izdelala zunanja strokovna služba Urbanistični biro,
družba za urejanje okolja iz Kamnika, v letu 2017. Elaborat je naročila MO Kranj in služi kot
strokovna podlaga za spremembe OPN. V nadaljevanju bodo predstavljene glavne točke
elaborata, ki jih je izdelal biro na podlagi mnenja in želja MO Kranj (Umeščanje in oblikovanje
…, 2017).
Glavni razlogi za izdelavo elaborata, , ki jih navaja MO Kranj, so naslednji:
-

stihijsko oblikovanje prostora,

-

samovoljno graditeljstvo,

-

nenadzorovano pojavljanje in širjenje vrtičkov,

-

vizualno razvrednotenje prostora,

-

nelegalna gradnja objektov, (Urbanistični …, 2017, str. 4).

V elaboratu se predvidevajo rešitve za štiri različna oblikovalska izhodišča, glede na lego
vrtičkov v prostoru.
I.

urbani vrtovi v jedru naselja:
a. parkovna ureditev površin vrtičkov,

II.

urbani vrtovi v soseskah:
a. rastrska ureditev površin vrtičkov,

III.

urbani vrtovi izven naselja:
a. gručasta ureditev površin vrtičkov ali kot zaključek naselja,

IV.

urbani vrtovi na robovih mesta:
a. ureditev površin glede na tip lokacije, neenotna ureditev.

Glede na terensko preučevanje območja MO Kranj so avtorji elaborata izdelali seznam vseh
potencialnih območij, ki so določena z enoto urejanja prostora (EUP) in za vsako območje je
navedeno oblikovalsko izhodišče za urejanje vrtičkov. Glede na lego v prostoru, bodisi za
center mesta, bodisi za njegov rob, so določili sestavine, ki naj bi jih imelo vrtičkarsko območje.
Območja v samem centru in znotraj stanovanjskih sosesk so predvidena kot bolj komunalno
opremljena kot tista, ki ležijo na robu urbanega naselja. Dostopnost do vseh vodov (vodovodni,
komunalni,…) je seveda bolj dostopen v centru mesta, poleg tega pa pomembno vlogo igrata
uporabnost in videz, izgled - podoba mestne krajine, kljub temu velja biti pozoren pri opremi in
urejanju vrtičkarstva, še posebno če gre za center naselja v katerem je sprejemljivost urejanja
javnega prostora za zasebno rabo lahko omejeno sprejemljiva.
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Izdelan elaborat je lahko dobra osnova za urejanje vrtičkov z oblikovalskega vidika. Za vsako
lokacijo posebej so zapisane in natančno določene smernice razvoja ureditve. Glede na
dejansko stanje na terenu pa so izhodišča zelo velikopotezna, saj predvidevajo velike posege
za ureditev stanja. Vprašanje je, ali so tako velike spremembe v aktualnih ureditvah res
potrebne, ekonomsko upravičene in ali bodo ljudje sprejeli rešitve ter ali se bo vrtičkarstvo na
podlagi takih izhodišč razvijalo, ali pa bo vsiljena oblikovalska želja naletela na nestrinjanje in
odpor. Primeri dobrih praks izpostavljajo pomen sodelovanja med ljudmi, ki prostor uporabljajo,
in stroko oziroma predvsem z lokalno upravo, pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti. V
ospredje se postavlja posameznika, vrtičkarja in skupnost. Izkaže se, da sta potrebna
predvsem volja vrtičkarjev in lokalne oblasti, da se vrtičkarska dejavnost izvaja na primernem
prostoru, na učinkovit način in v sprejemljivi in dogovorjeni stopnji prostorskega reda (Simoneti,
2015, Prostori sodelovanja – urbano vrtičkarstvo).
V nadaljevanju bomo skušali vsa spoznanja naloge vgraditi v predloge za nadaljnje urejanje
in razvoj vrtičkarstva na območju MO Kranj.
7.1

Izhodišča za urejanje skupnostnih vrtov

Če povzamemo priporočila Priročnika za ureditev skupnostnega vrta (Šifkovič Vrbica,
Simoneti, 2017) so glavni koraki urejanja skupnostnega prostora:
-

koordiniranje začetnih aktivnosti pred izvedbo projekta (pobuda),

-

nabor zainteresiranih uporabnikov,

-

pridobitev primernega zemljišča za dejavnost,

-

organiziranje skupnosti in določitev pravil,

-

začetek urejanja prostora,

-

določitev načina izvajanja dejavnosti,

-

vrednotenje prostora po zagonu dejavnosti.

Naštete korake sta avtorici opredelili v okviru koncepta urejanja skupnostnega vrta in poudarili,
da velikih razlik pri zagonu urejanja različnih vrst vrtičkarskih območij ni. V našem primeru
upoštevamo korake, ki so ključni za vsako izvedbo projekta, ki se tako ali drugače nanaša na
povezavo med urbanim okoljem, samooskrbo in zelenimi površinami.
7.2

Iniciator zagona dejavnosti

Glede na dejansko rabo prostora obstajajo potrebe po vrtičkarski dejavnosti na urbaniziranem
območju MO Kranj. Za zadovoljitev teh potreb so na območju MO Kranj na razpolago
zemljišča, ki so potencial za razvoj vrtičkarske dejavnosti. Sledeč določilom Priročnika
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(Šifkovič Vrbica, Simoneti, 2017) ob izpolnitvi teh dveh osnovnih pogojev za zagon dejavnosti,
lahko hitro pride do pobude in nadaljnje do aktivnosti. Eden od možnih pobudnikov je, sploh,
če hoče zagotoviti novo politiko urejanja in imeti razmere pod večjih nadzorom, občina.
Aktivno sodelovanje občine pri spremljanju dejanskega stanja znotraj meja občine lahko
pripomore k zagonu ali oživljanju vrtičkarske dejavnosti. Prednost imajo predvsem občine, ki
so lastnice zemljišč, ki predstavljajo potencial za vrtičkarsko dejavnost. Posledično je relacija
med občino in uporabnikom prostora neposredna, kar hitreje pokaže učinkovit rezultat. V
primeru zasebnega lastništva nad zemljišči, ki je v MO Kranj izrazito, je toliko bolj potreben
dialog med občino in lastniki zemljišč, da se določijo vsaj minimalni pogoji urejanja prostora v
smislu dovoljenih posegov v okolje in dovoljene rabe zemljišč (Šifkovič Vrbica, Simoneti,
2017).
Na območju naselja Kranj se je vrtičkarstvo predvsem v zadnjih letih razvijalo precej
samovoljno, brez enotne ureditve ali določenih pravil. Iniciatorji so bili do sedaj vrtičkarji sami
ali pa so lastniki zemljišč, zaradi možnosti dodatnega zaslužka, začeli oddajati svoje parcele v
najem vrtičkarjem. Do sedaj se ni izoblikovala nobena večja skupnost vrtičkarjev, ki bi
skupnostno začela urejati nek prostor ali zemljišče. Dejansko stanje v prostoru prikazuje veliko
manjših vrtičkarskih območij. Iniciativo za urejanje trenutnega stanja je pred kratkim v svoje
roke vzela MO Kranj, ki želi dejansko stanje urediti z določenimi oblikovalskimi in prostorskimi
zakonitostmi.
Glede na razmere znotraj MO Kranj je pomembno in skorajda nujno, da je občina le pokazala
interes za vrtičkarsko dejavnost in prevzela pobudo za urejanje vrtičkov. V bodoče je izredno
pomembno, kakšno vlogo bo občina namenila posameznikom, vrtičkarjem. Pri taki vrsti
dejavnosti kot je vrtičkarstvo, je sodelovanje med obema stranema neizogibno, če želimo imeti
ugoden končen rezultat.
Na primeru vrtičkov, ki se in se bodo pojavljali v centru mesta, občina načrtuje predvsem
parkovno ureditev vrtičkov, kar pomeni, da bodo vrtički veliko bolj odprti in dostopni za javnost.
Na takih mestih ima občina večjo vlogo pri oblikovanju prostora v primerjavi s površinami na
obrobju mesta, ki so ali bodo bolj zaprte narave. Torej bodo namenjeni manjši skupnosti, ki bo
vrtnarila na določeni lokaciji. Tudi za slednje velja omeniti, da je vključevanje javnosti
pomembno.
7.3

Uporabniki vrtičkov

Uporabniki vrtičkov bodo najverjetneje tisti prebivalci, ki tudi sedaj vrtnarijo. Večina vrtičkarjev
prihaja iz večstanovanjskih stavb, vrtički pa se nahajajo večinoma v bližini blokov in stolpnic.
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Po besedah Simoneti in Šifkovič Vrbica (2017) mora pobudnik, ki je v našem primeru MO
Kranj, najprej preveriti dejanski interes po dejavnosti. Pri zagonu dejavnosti namreč niso dovolj
le prepoznave v krajini.
Po navedbah mestne uprave, slednja ni izvedla dodatnih raziskav, kakšne so dejanske potrebe
po vrtičkarski dejavnosti. Strokovno študijo je MO Kranj izdelala na podlagi svojih opažanj in
želje po preoblikovanju ureditev. V prihodnje bo pomembno vlogo igralo povezovanje med
željami občine in uporabniki prostora. Smiselno je vključiti uporabnike v začetne faze projekta,
saj je namen lokalne skupnosti zadovoljiti potrebe javnosti oziroma uporabnike prostora.
7.4

Primeren izbor lokacije

V primeru MO Kranj je pobudnica za ureditev vrtičkov občina sama. Vrtičke v skladu z OPN
načrtuje na zemljiščih, ki so ali še bodo v lasti občine. Poleg lastništva pa so pomembni kriteriji
tudi dostopnost do lokacij, bližina lokacij do bivalnih območij in okoljska ter prostorska
sprejemljivost. Glede na teze, ki so predstavljene v strokovni raziskavi (elaboratu), je občina
določila širok nabor potencialnih zemljišč za razvoj vrtičkarstva. Glede na podatke, ki smo jih
pridobili z mestne uprave, bo nekaj obstoječih vrtičkov ostalo na trenutnih lokacijah, spremenila
se bo le njihova podoba. Občina se trenutno še ni odločila, katere nove lokacije bo še namenila
za vrtičkarstvo. V fazi izbora primernih lokacij pa je pomembno, da občina upošteva predvsem
obstoječe lokacije, ki so odraz potreb in samoiniciativne volje vrtičkarjev.
Ena izmed možnih lokacij za razvoj vrtičkarstva so tudi degradirana območja znotraj mesta, ki
zaradi takih ali drugačnih razlogov stagnirajo ali propadajo. Začasna raba zemljišč za
vrtičkarsko dejavnost tako posameznikom omogoča izvajanje dejavnosti, hkrati pa je dober
način, da prazen prostor oživi na račun njegove trajnostne rabe. Po besedah Simoneti in
Šifkovič Vrbica (2017) je začasna raba v zadnjem času trend, ki je podprt tudi s strani
odločevalcev. MO Kranj do sedaj ni izkoristila možnosti rabe teh zemljišč, ki pa predstavljajo
za vrtičkarsko dejavnost velik potencial.
7.5

Sodelovanje javnosti

Za zagon celovitega urejanja vrtičkarstva je nujna vključitev javnosti, vrtičkarjev, lastnikov in
drugih prebivalcev. Najbolj ugodno je, če je javnost prisotna od začetnih pogovorov do
končnega rezultata. MO Kranj kot iniciator urejanja, je na podlagi elaborata sprejela določila v
OPN, ki formalno na nekaterih lokacijah omogočajo vrtičkarsko rabo. Občina ima vnaprej
določena tudi oblikovalska pravila, kako bodo izgledali vrtički glede na lokacije pojavljanja, tako
za center mesta kot za njegovo obrobje.
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V razprave javnost v tem primeru še ni bila vključena. Pomemben pa je odziv javnosti
predvsem zato, ker je ona tista, ki bo izvajala vrtičkarsko dejavnost. V skupne pogovore so
lahko vključene številne skupine, in sicer: društva, krajevne skupnosti, stanovalci blokov,
obstoječi vrtičkarji ali naključni mimoidoči. Občina lahko deležnike informira na različne načine,
organizira izobraževanja, različne delavnice, okrogle mize, ipd. Pomembno je, da občina pri
takih vrstah projektov aktivira javnost, da sodeluje s svojimi izkušnjami, predlogi, pripombami.
Na tak način lahko občina iz prve roke spozna potrebe posameznikov in s pomočjo pridobljenih
informacij izvede želen projekt.
Velik potencial občine je že ustanovljena lokalna pisarna prenove soseske Planina. Slednja je
do sedaj delovala kot pomemben člen med posamezniki v lokalnem okolju in občino. Do sedaj
se je ukvarjala s celotno prenovo soseske Planina v Kranju in s svojim delovanje aktivirala
javnost, da se je s svojimi predlogi vključila v celoten projekt. Glede na uspešen primer prakse,
je taka zasnova projekta lahko le dobra pobuda za vse ostale projekte, ki se bodo v bodoče
realizirani na območju MO Kranj. Med slednje sodi tudi celostno urejanje vrtičkov. Lokalna
pisarna povezuje deležnike v prostoru in občina ima pred seboj dober primer, ki ga lahko v
bodoče koristi tudi za urejanje vrtičkov na celotnem območju MO Kranj. V ta namen je mogoče
povečati obseg delovanja lokalne pisarne ali za namen vrtičkov ustanoviti novo, ki jo lahko
sestavljajo predvsem vrtičkarji ali tisti, ki bi se s to dejavnostjo radi ukvarjali.
7.6

Določitev pravil in začetek urejanja prostora

Vrtičkarska dejavnost se na območju MO Kranj trenutno razvija samovoljno, brez pravil, ki bi
preprečila popolno anarhijo v krajini. Simoneti in Šifkovič Vrbica (2007) navajata, da so
osnovna pravila potrebna, poleg tega tudi spoštovanje med posamezniki, ki in ko bodo
oblikovali nek urbani prostor. Kot osnovne točke pravil navajata dogovor o:


načrtovanju, urejanju in vzdrževanju prostora,



parcelaciji prostora,



urejanju in vzdrževanju skupnih površin,



pravil pridelovanja,



pravil uporabe in skladiščenja orodja,



ravnanju z vodo in odpadki,



ostalih aktivnostih, predvsem programskega značaja.

MO Kranj še ni podrobno določila pravil, zasnovala je zgolj osnovna oblikovalska pravila, ki bi
veljala za vse vrtičke. Nismo pridobili podatka, če je v kratkoročnem planu občine tudi priprava
odloka ali pravilnika, ki bi urejal to področje. V bodoče bo morala občina pravila zagotovo
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izoblikovati, vendar je smiselno izoblikovati nabor pravil v sodelovanju z uporabniki. Tudi v
primeru ljubljanskega skupnostnega vrta Onkraj gradbišča so uporabniki prostora določili
pravila, ki jih morajo dosledno upoštevati vsi, ki se na skupnem prostoru gibljejo. Pravila
obsegajo vse glavne točke, ki so navedene zgoraj, pomembno pa je, da so določili tudi t. i.
koordinatorje oziroma organizacijski odbor, ki bdi nad samo organizacijo in je nenazadnje tudi
posrednik med vrtičkarji in lokalno skupnostjo.
Glede na primer MO Kranj, kjer uspešno deluje primer delovne pisarne na območju prenove
stanovanjske soseske Planina, lahko slednja prevzame tudi vlogo koordinatorja in posrednika
med občino in vrtičkarji, saj je njena najpomembnejša naloga ali vloga, da poveže med seboj
stroko in javnost in pomaga najti najugodnejše rešitve za obe strani.
7.7

Spremljanje stanja in nadzor nad izvajanjem dejavnosti

Vrtičkarska dejavnost je dinamična v času in prostoru. Potrebe se skozi čas lahko spreminjajo,
tudi odnos ljudi do vrtičkov ali želje vrtičkarjev. Prav zaradi tega je pomembna aktivna drža
občine tudi po zaključenem projektu. Potrebno je spremljanje ljudi na terenu, preučevanje
razmer, sprememb, potreb in želja ter izvajati nadzor v smislu spremljanja ljudi pri upoštevanju
vnaprej določenih pravil.
Poleg tega je potrebno spremljati zadovoljstvo vrtičkarjev in nenazadnje oceniti ali so cilji, ki si
jih iniciator zada na začetku, uresničeni. Smiselno je spremljati odzive vrtičkarjev in ostale
javnosti na različne raziskovalne načine (Simoneti, Šifkovič Vrbica, 2007). V primeru aktivne
drže lokalne skupnosti se ob morebitnih negativnih odzivih uporabnikov slednja lahko hitro
odzove, saj je vrtičkarska dejavnost izrazito fleksibilna raba prostora. Pri umeščanju tako
dinamične dejavnosti v prostor, ki zadeva širok krog deležnikov, ni moč pričakovati, da se bodo
rezultati pokazali iz danes na jutri. Po določenem obdobju se izkaže ali projekt izkazuje dobre
ali slabe rezultate.
7.8

Izhodišča za vrtičkarsko dejavnost v MO Kranj

Konkretno na primeru MO Kranj mora občina spremljati dejansko stanje na terenu in voditi
evidenco vrtičkarskih območij, saj le v takem primeru lahko spremlja potrebe po vrtičkarski
dejavnosti in dejavnost lahko načrtuje v skladu s temi potrebami. Že naša analiza je pokazala,
da se potrebe skozi čas spreminjajo in vselej nihajo, na kar mora biti občina pripravljena in
vselej aktivna. Glede na dejansko stanje v MO Kranj, mora občina poskrbeti za organizirano
vrtičkarstvo, kar pomeni, da spodbuja vrtičkarje k povezovanju med ostalimi vrtičkarji, določiti
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vsaj osnovne zahteve po ureditvi vrtov in se dogovoriti predvsem z lastniki zemljišč, da
upoštevajo osnovne ureditvene pogoje za urejeno vrtičkarstvo.
Pomembna je izbira primernih lokacij za vrtičke, pri čemer je pomembno, da se izbirajo lokacije
v neposredni bližini večstanovanjskih stavb, kar smo ugotovili tudi iz analize dobrih praks. Ne
glede na to ali predstavlja vrtičkarstvo uporabnikom prostočasno aktivnost ali je primarno
pridelovanje hrane, se je iz praks izkazalo, da je predvsem pomembna bližina lokacije bivanja
in lokacije vrtička.
Poleg tega je pomembna informiranost posameznikov: kje, kako ali kdaj lahko pridejo do svoje
gredice in seveda na kakšen način in pod kakšnimi pogoji. Vse to so informacije, ki jih trenutno
MO Kranj ne zagotavlja. Vse to bi lahko občina uredila z obveščanjem preko spletne strani ali
lokalnega časopisa po zgledu nekaterih drugih občin, npr. Ljubljane, ki ima sistem obveščanja
najbolje urejen, Slovenj Gradca ali Murske Sobote, kjer je za obveščanje odgovorna ali
določena oseba, koordinator, ali se informacije objavljajo v lokalnem časopisu.
Kot smo že omenili, je zelo pomembno spremljanje vrtičkarstva na terenu, kjer lahko občina
pridobi podatke o potrebah vrtičkarjev, zbira interes tistih, ki si želijo vrtnariti pa nimajo svoje
gredice ali nenazadnje spodbuja posameznike k organiziranemu vrtičkarstvu. Po analizi se je
namreč izkazalo, da so si vrtičkarji naredili meje med posameznimi gredami, kar ne gradi
skupnosti, skupnostnega vrta pa v MO Kranj ni. V tem delu je pomembno, da občina spodbuja
skupnostno vrtičkarstvo. Na podlagi dobre prakse Onkraj gradbišča, lahko občina predstavi
primer vrtičkarjem in nenazadnje povabi posameznike iz Onkraj, da predstavijo svoje zgodbe
in sam primer. Občina naj spodbuja posameznike, da zaženejo skupnosti vrt, lahko jim da del
zemljišča v uporabo, pomaga pri začetni organizaciji in določi koordinatorja, ki je posrednik
med občino in vrtičkarji.
V MO Kranj je večina vrtičkov na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Občina mora aktivno
sodelovati z lastniki zemljišč. Konkretno mora pripraviti smernice za oddajanje in izvajanje
vrtičkarske dejavnosti, kar do sedaj še nima. Ko bo občina pripravila ta določila, je nujno
obveščanje lastnikov zemljišč o novih pravilih za oddajanje zemljišč v najem, za organizacijo
vrtičkarstva, ipd.
Poleg naštetega pa je pomembno tudi obveščanje javnosti o dejanskem stanju v prostoru,
namerah občine pri urejanju vrtičkarske dejavnosti, novih urejenih vrtičkarskih območjih, novih
projektih v povezavi z vrtičkarstvom in predvsem pomembno je spremljanje stanja tudi po
drugih občinah v Sloveniji, kjer se vrtičkarstvo razvija istočasno. Spremljanje tako primerov
dobrih praks, kot izzivov, s katerimi so spopadajo druge občine.
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SKLEP IN RAZPRAVA

Magistrsko delo obravnava vrtičkarstvo kot pomembno rabo prostora in kot aktualno dejavnost
mestnega prebivalstva. Uvodoma smo predstavili glavne značilnosti vrtičkarske dejavnosti, ki
so nam pomagale spoznati vrednost in pomen vrtičkov. Številne pozitivne lastnosti
vrtičkarstva, ki smo jih izpostavili, pričajo o pomenu dejavnosti za lokalno okolje, tako za
prebivalce kot za občino. Številne občine v Sloveniji se vse bolj aktivno ukvarjajo z
umeščanjem vrtičkarskih območij v prostor, za katerega so pristojne in odgovorne. Odgovorno
ravnanje pomeni tudi spremljanje potreb prebivalcev in vključitev v prostorsko načrtovalske
procese.
Po pregledu načrtovalskih rešitev in drugih pogojev za vrtičkarstvo v mestnih občinah lahko
povzamemo, da so bolj ali manj aktivne pri upravljanju, urejanju in načrtovanju vrtičkarske
dejavnosti. MO Ljubljana je bila prva, ki je začela iskati rešitve za vrtičkarstvo, ki je bilo ponekod
neurejeno in se je mestoma izvajalo samovoljno. Kmalu so ji sledile tudi ostale mestne občine:
MO Novo Mesto, MO Ptuj, MO Murska Sobota, MO Slovenj Gradec in danes imajo v krovnem
prostorskem aktu občine vrtičkarsko rabo opredeljeno kot samostojno namensko rabo. V
nalogi je vloga občine izpostavljena, saj je predmet proučevanja MO Kranj in so občine
pristojne za določanje pogojev rabe prostora na svojem teritoriju. Kot kažeta praksa in teorija
pa občine niso edini pobudnik za zagon ali ureditev te dejavnosti. Iniciativa posameznikov ali
skupin lahko pomembno prispevajo k razvoju vrtičkarske dejavnosti. Primeri prakse, ki so bili
izpostavljeni v nalogi so dokaz, da ima prav skupnost posameznikov, ki imajo željo po
vrtnarjenju, preživljanju prostega časa, stiku z naravo in naravnim okoljem ali druženjem,
močan vpliv na razvoj lokalne politike in razmer na področju vrtičkarstva. Vsi primeri imajo
določene skupne komponente: sodelovanje stroke in javnosti, možnost začasne rabe tal,
vključevanje vrtičkov v planiranje mesta in podpora občine pri projektih, tudi če sama ni
iniciator. Če omenjene komponente preslikamo na razmere MO Kranj, lahko predvsem
izpostavimo, da bosta v bodoče potrebna bolj aktivna podpora in odnos občine do vrtičkarske
dejavnosti in vrtičkarjev ter dobro sodelovanje z lastniki zemljišč, če občina želi izboljšati
razmere v prostoru in urediti izvajanje dejavnosti. Ob tem izpostavljamo, da reševanje razmer
z oblikovalskimi posegi, ni edina možna rešitev za občino in da je velik potencial skrit v
vrtičkarjih ter dobro koordinirani in organizirani začasni rabi zemljišč.
Po evidenci naloge je bil leta 2017 na območju MO Kranj skoraj 50 lokacij vrtičkov, ki se v
prostoru pojavljajo razpršeno. Nekateri vrtički so v prostoru že dolgo časa, nekateri so se
pojavili v zadnjih nekaj letih, opazili smo, da se število vrtičkarskih lokacij v prostoru in vrtov na
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posamezni lokaciji povečujeta, medtem ko se obseg območij zmanjšuje. Iz tega lahko
sklepamo, da potrebe po vrtičkarski dejavnosti obstajajo. Organizacija dejavnosti je
prepuščena posameznikom, lastnikom zemljišč med katerimi prevladujejo zasebniki in
vrtičkarjem, da dejavnost pogosto vizualno izstopa in se slabo vključuje v krajino, da se na
lokacijah zbira veliko odpadnega materiala in je vprašljiva okoljska sprejemljivost teh ureditev.
Ugotovili smo, da MO Kranj ne spremlja razvoja vrtičkarske dejavnosti v prostoru..
Ob koncu leta 2017 je MO Kranj dala izdelati strokovno študijo o vrtičkih, ki je bila a osnova za
spremembe OPN in določila na nekaterih območjih občin dovoljuje vrtičkarsko dejavnost. OPN
določa, da so trajno dovoljeni le vrtički v manjšem delu stanovanjske soseske in na območju
gozda, ki ni v neposredni bližini centra mesta, na nekaj lokacijah pa je dejavnost dovoljena
začasno. Na podlagi elaborata je moč razbrati, da občina želi velikopotezno poseči v izvajanje
dejavnosti iz oblikovalskega vidika in lokacijskega vidika. Bistvena pomanjkljivost takega
pristopa je po ugotovitvah naše raziskave v

pomanjkanju razumevanja značilnosti te

dejavnosti ter sodelovanja občine z drugimi deležniki v prostoru v vseh fazah urejanja pogojev
za razvoj dejavnosti v prostoru in organizacije izvajanja.
Primer dobre prakse, s katerim se občina lahko pohvali, je urejanje stanovanjske soseske
Planina. Korelacija med slednjo in ureditvijo vrtičkov je predvsem v koordinatorju, ki lahko
poveže stroko in javnost. Koordinator pri urejanju soseske je v ta namen ustanovljena lokalna
pisarna, ki je zelo uspešna pri povezovanju občine in javnosti. Tudi pri urejanju vrtičkov znotraj
MO Kranj, bi lahko v ta pisarna povezovala obe strani. Ideja o slednji je v primeru občine, ki
jo raziskujemo najbolj primerna, saj s strani vrtičkarjev zaenkrat ni interesa po ustanovitvi
kakšnega društva ali skupine.
Glede na to, da je MO Kranj izrazila željo po ureditvi dejanskega stanja vrtičkarstva bo v
bodoče nujna aktivna drža občine, kar pomeni, da bo morala redno spremljati dejansko stanje
vrtičkov, spremembe in najpomembneje, potrebe vrtičkarjev. Namreč prav oni so tisti, zaradi
katerih je načrtovanje dejavnosti pomembno. Projekt prenove soseske Planina je pokazatelj,
da je z sodelovanjem deležnikov uspešnost projekta bistveno bolj dosegljiva. Občina se je že
začela ukvarjati z urejevanjem vrtičkarstva in bo v bodoče zanimivo opazovati ali bo dejavnost
urejala z vključevanje vrtičkarjev in njihovimi potrebami ter lastniki zemljišč, ki prav tako
pomembno vplivajo na razvoj in ohranjanje vrtičkarske dejavnosti.
Glede na začetna raziskovalna vprašanja lahko strnemo, da občina počasi prepoznava
vrtičkarstvo kot pomemben del mesta in jih že vključuje v svoje dolgoročne načrte, vendar bo
preteklo še nekaj časa, da se dejavnost zažene. Žal občina ni dovolj aktivna v prostoru in
premalo spremlja teren in posledično dejansko stanje vrtičkarstva. Rezultat pasivnega odnosa
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občine do vrtičkarstva je neorganizirana dejavnost in neurejeno stanje na terenu. Za optimalen
razvoj vrtičkarstva je najpomembnejše zavedanje občin, da je vrtičkarstvo dejavnost, ki se bo
vedno spreminjala in nihala. Za organizacijo vrtičkarske dejavnosti ni splošnih pravil, ki bi
zadovoljila potrebe vseh zainteresiranih za vrtnarjenje, zato je pomembno aktivno spremljanje
stanja na terenu in najpomembnejše, upoštevati ljudi, posameznike, vrtičkarje, da so vključeni
v sistem načrtovanja, urejanja in organizacije vrtičkarske dejavnosti.
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