
  

Skupnostni vrt ONKRAJ  GRADBIŠČA, 2010 – danes

Lokacija: Resljeva ulica, Ljubljana, 
Avtorji: KUD Obrat (Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin in Apolonija 
Šušteršič), v sodelovanju z okoliškimi prebivalci, 
Začetek: Festival Mladi levi, Vrt mimo grede, 2010, Zavod Bunker (organizacijska in 
finančna podpora)



 
KRITIKA MIRUJOČIH GRADBIŠČ



SKUPINSKA AKCIJA
V SODELOVANJU Z OKOLIŠKIMI PREBIVALCI

avgust, 2010



V DOGOVORU Z LASTNIKOM ZEMLJIŠČA - MESTOM
NA POGLAGI POGODBE ZA ZAČASNO RABO



november, 2010





  





  OD LETA 2007 JE V LJUBLJANI VELIKO POMANJKANJE VRTOV

marec, 2011



april, 2011



maj, 2011





  

                                                    

- mnogokrat degradirana zemljišča,                                             - zemljišča na robu mesta, ob
 v vseh predelih mesta, v stanovanjskih                                        železnici, avtocestah, pod  
soseskah, (kontaminirana zemlja, asfaltirane površine)                daljnovodi

- majhne vrtne grede, 1-10m2                                                      - vrtički od 20-400m2

- individualne in skupne grede                                                    - individualni vrtički
(mnogokrat samo skupne grede)

- skupni prostor, skupna lopa, skupno orodje                             - vsak vrt svoja lopa, lastno orodje

- skupnost ljudi, skupno urejanje prostora,                                  - individualni vrtičkarji, povezani v       
 samoupravljanje                                                                          vrtičkarska društva (Ljubljana redko)

- motivi:                                                                                       - motivi: 
pridelava zdrave lokalne hrane,                                                   pridelava zdrave lokalne hrane,          
prakticiranje ekologije v vsakdanjem                                           prakticiranje ekologije v vsakdanjem   
življenju, izboljšanje družinske                                                     življenju,  izboljšanje družinske 
ekonomije, rekreacija, stik z naravo                                             ekonomije, rekreacija, stik z naravo    
 
kritika degradirane lokacije, 
razvijanje drugačnih modelov bivanja, 
potreba po drugačnih prostorih druženja, 
aktivna udeležba v procesu urejanja mesta,
zavedanje pomena skupne akcije

 

SKUPNOSTNI VRTOVI                                 INDIVIDUALNI VRTIČKI



  

POMEN SKUPNOSTNIH VRTOV ZA MESTO

Revitalizacija degraderanih mestnih površin 
z aktivno vključitvijo prebivalcev 

Prinzessinengarten, Berlin,  2009 - danes 



  

Prazelenina, Praga,  2014 - danes 



  

Krasnansky Zelovoc,  Bratislava, 2012 - danes 



Onkraj gradbišča, Ljubljana, 2010 - danes



  

povezanost ljudi v soseski, izboljšanje kvalitete bivanja, 
varnost v soseski, integracija različnih socialnih in starostnih skupin

Praznovanje prve obletnice,                                        Zaključek prve vrtnarske sezone 
Krasnansky Zelovoc, maj, 2013                                  Onkraj gradbišča, november, 2011



  

GRADITI MESTO OD SPODAJ NAVZGOR

ustvarjati drugačne prostore, testirati različne oblike sobivanja,
razvijati samoorganiziranost in samoizgradnjo, 
povečati vlogo prebivalcev pri upravljanu mesta

Onkraj gradbišča, april, 2011                                  Prazelenina, Praga, začetki, 2014                  
               



Predstavitev Urbanih brazd iz Maribora ,           Predavanje  Elke Krasny, Hands-on Urbanism, 
september 2011                                                      september 2014                     
                                                                                         

Skupnostni vrt je platforma za izmenjavo znanja, 
za povezovanjen s sorodnimi iniciativami
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