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Prednosti ureditve skupnostnih urbanih vrtov:

 pridelava sveže hrane za gospodinjstva in pridobitev tovrstnih delovnih izkušenj;

 možnost rekreacije znotraj mesta, zmanjšanje stroškov transporta, porabe goriv 
in vpliva na zdravje;

 učenje demokratičnih pravil v sprejemanju odločitev in reševanju konfliktov – 
spodbujanje organizacije skupnosti;

 participativni učni proces (vzajemno in medgeneracijsko učenje);

 možnost otroške igre, učenja in stika z naravo;

 ekološka pridelava;

 soustvarjanje zelenih površin v mestu.



 
Slika 1: Nemčija: večje območje namenjeno vrtičkarjem (Cityfarmer) 



 
Slika 1: Tipični nemški vrtiček (Cityfarmer) 



Parkovna prehodna površina, zasebna polja, družabni prostor 



Skupnostni vrt na obrobju manjšega mesta, Anglija



ORGANIZACIJA SKUPNOSTNEGA URBANEGA VRTAORGANIZACIJA SKUPNOSTNEGA URBANEGA VRTA

1.  vrtičkarsko društvo;

2.  načrtovanje in zasaditev vrta;

3.  glavni in dodatni elementi urbanega vrta;

4.  pravila vrta;

5.  reševanje težav.



1. Vrtičkarsko društvo

Društvo je organizacija vseh vrtičkarjev in potencialnih vrtičkarjev (na čakalni listi).

Društvo ima vsaj: predsednika/upravnika in blagajnika/tajnika  (volitve se navadno vršijo vsako 
leto)

Upravnik vrta: Redno preverja stanje parcelic, odgovarjanja na vprašanja zakupnikov in svetuje, 
načrtuje, usklajuje in nadzoruje delovanje projektov, posreduje v sporih ali nesporazumih med 
zakupniki, spremlja in dokumentira razvoj vrta ter dogodkov, projektov in drugih aktivnostih. 
Svetuje pri agronomskih vprašanjih, upravljanjem z denarjem in vodenju zapisov o stroških, 
odločanju o pridobitvi in porabi zbranih denarnih sredstev, tvorjenju mreže prijateljskih razmerij 
med različnimi društvi, ki prispevajo k razvoju vrta, pridobivanju prostovoljcev za izvedbo 
posebnih projektov, vzdrževanju vrtne opreme in orodja, zastopanju urbanega vrta in zakupnikov 
v medijih ter vodenju zapisnikov sestankov in sklepov. 

Blagajnika/tajnika: Skrbi za zbiranje sredstev in hranjenje sredstev, pomaga upravniku pri vodenju 
sestankov in zapisnikov, obveščanju članstva ...

Sestanki in delovne akcije:  čas in kraj (rednih) srečanj so vnaprej določeni, prav tako kot redni 
skupinski delovni dnevi (npr. za vzdrževanje poti, razpleveljanje …) oz. določitve kvote ur za 
opravljanje skupinskih opravil v vrtu, ki jo mora vsak član v določenem časovnem obdobju 
izpolniti.



2. Načrtovanje in zasaditev  vrta

 preveriti stanje prsti; 
 preveriti dostopnost vodnih virov;
 določiti potek poti, lokacijo lop in drugi objektov, skupne površine in posameznih 

parcelic;
 kriterije za razdelitev parcelic oz. gredic (glede na velikost družin, po starosti, po 

prihodku, glede na čas oddaje prijave, žrebanje);
 velikost parcelic oz. gredic (bo na voljo ena sama ali več velikosti? – manjše za 

starejše in začetnike oz. po 2 gredici za izkušene);
 skupno ustvarjanje vrta (čiščenje gredic, namestitev namakalnega sistema, sejanje 

in sajenje oz. pridelava sadik, izdelava parcelic, zastiranje poti, postavitev ograje, 
zasaditev sadnega drevja, postavitev in izgradnja objektov);

 druženje (spoznavni večeri in otvoritveni piknik so nepogrešljiv del družabnega 
življenja na urbanem vrtu).



3. Glavni in dodatni elementi urbanega vrta

 dvignjene gredice na parceli naj ne bodo širše od 120 cm (zaradi dostopa do rastlin) in dolge 
glede na velikost posameznega vrtička;

 poti med parcelicami naj bodo široke vsaj 90-120 cm (omogočajo naj vožnjo samokolnice); 

 okrog območja vrtov je navadno gosta živa meja ali ograja; 

 znotraj  območja vrtov naj se nahaja tudi ena večja vrtna lopa (ali več manjših) za hranjenje 
pripomočkov, orodja in materialov ter več klopi in miz za piknike, po možnosti v senci;

 prostor(-i) za kompostiranje in namestitev enostavnega namakalnega sistema;

 pri vhodu v vrt naj bo dobro viden znak z imenom vrta, sponzorji in kontaktnimi informacijami 
upravnika;

 pred vhodom so običajno parkirna mesta;

 v vrtu so dobrodošle manjše gredice za otroke, peskovnik in igrala, skupni nasad sadnega 
drevja, žive meje kot obroba vrta v različnih tematskih sklopih (sadno grmičevje, rastline, ki 
privlačijo metulje, rastline za rezano cvetje, zelišča …);

 kotiček za družabna srečanja na prostem in društvena oglasna deska s pravili, obvestili o 
srečanjih in drugimi pomembnimi informacijami.



4. Pravila vrta

 pravila so jasna in upoštevana – če pride do težav v komunikaciji, jih rešuje društvo;

 katera so skupna dela (oranje, kompostiranje, zalivanje, setev pokrovnih rastlin);

 kako bo izbran naslednik opuščene parcelice;

 kdo skrbi za minimalno vzdrževanje okolice parcelic (pletje ob ograji in oskrba 
skupnih površin);

 ali obstajajo izključitvena pravila za gojenje nekaterih kultur (npr. previsokih, ki mečejo 
senco in tistih, ki zavzamejo preveč prostora);

 kakšen bo odpiralni čas vrta, določitev “uradnih ur”, ko bo oskrbnik vrta na voljo za 
razrešitev raznih vprašanj;

 pogodba z vrtičkarji – kako in kdaj morajo biti parcelice vzdrževane (npr. zasaditev v 
roku enega meseca in redno vzdrževanje) in kakšne so sankcije, če se pravila kršijo; če 
se po nekaj ustnih in/ali pisnih obvestilih situacija ne spremeni, se pogodba z 
vrtičkarjem prekine in parcelica dodeli drugemu vrtičkarju.



5. Reševanje težav

 Ključno je preprečevanju nastajanja težav in sodelovanje pri odpravljanju le-teh. 

 V primeru vandalizma je pomembna čimprejšnja vnovična zasaditev in osveščanje 
okoliške mladine ter sosedov,  postavitev bodeče žice pa je odsvetovana (kot 
alternativa se lahko uporabijo rastline s trni ali bodicami, npr. bugenvileja, pytacantha).

 Pri vzpostavitvi sistema recikliranja in kompostiranja  je pomembna izobraževanje 
vrtičkarjev - članov društva in njihovih družin. 

 Problem zapleveljenosti  spomladi (tudi zaradi manjšega obiska in oskrbe vrtov v 
zimskem času in deževja) lahko rešimo s predhodnim pokritjem gredic (mulč, slama, 
setev pokrovnih rastlin) ali organiziranjem spomladanskih delovnih akcij.



Smernice in pravila v urbanih vrtovih po svetu

1. Osnove

2. Kako postati najemnik/vrtičkar parcelice v urbanem vrtu

3. Način pridelovalne prakse

4. Upravljanje urbanega vrta

5. Obveznosti vrtičkarjev v urbanem vrtu

6. Kršitve pravil in sankcije

7. Prenos parcelic med vrtičkarji ali tretjimi osebami

8. Živali v vrtu

9. Dovoljene zgradbe in ostali materiali v urbanih vrtovih

10. Plačevanje prispevkov

11. Velikost parcelic

12. Odpiralni čas urbanega vrta

13. Dodatne dejavnosti urbanih vrtov



1. Osnove

 Pravila so določena na demokratičen način - vsi aktivni udeleženci skupnostnega 
urbanega vrta lahko s svojimi predlogi in pobudami vplivajo tako na oblikovanje, kot 
tudi spreminjanje obstoječih pravil.

 Pravilnik, v katerem so jasno in nedvoumno napisana vsa pravila,  mora biti 
posredovan in dostopen vsem vrtičkarjem kakor tudi hranjen na sedežu združenja 
(pogosto to nalogo prevzame tajnica združenja).



2. Kako postati najemnik/vrtičkar parcelice v urbanem vrtu

 najem je običajno za eno vrtnarsko leto z možnostjo podaljšanja;

 pogoj – članstvo v lokalnem združenju kot tudi njegova finančna podpora;

 posredovati prijavni obrazec odgovorni osebi vrta;

 dodelitev parcele večinoma urejen po sistemu “kdor prvi pride, prvi melje”;

 vodi se lista prosilcev;

 pred najemom se seznani z veljavnimi pravili vrta;

 podpiše izjavo o neodgovornosti urbanega vrta v primeru nesreče, kraje ali 
poškodovanja lastnine vrtičkarja (odpoved pravici do tožbe) ter izjavo o prevzemu 
odgovornosti za ravnanje svojih gostov ali živali (če so le te v vrtu dovoljene);

 prekinitev pogodbe  je možna samo na podlagi pisnega obvestila.



3. Način pridelovalne prakse

 prepoved uporabe lesa, zaščitenega s CCA (baker, krom, arzen) in kreozotom;

 prepovedana je uporaba vseh sintetičnih FFS in mineralnih gnojil;

 prepovedana je uporaba pesticidov brez predhodne odobritve s strani oskrbnika vrta.



4. Upravljanje urbanega vrta

 Vodstvo vrta je dodeljeno  vrtnemu odboru. 

 Demokratično izvoljen enkrat na leto izmed vseh vrtičkarjev. 

 Vrtni odbor običajno sestavljajo predsednik, tajnica in blagajnik.

 Zapisnik sestankov vrtnega odbora se objavi na oglasni deski vrta.



5. Obveznosti vrtičkarjev v urbanem vrtu

 Prepovedane substance in druge nedovoljene aktivnosti (pirotehnika, odprti ogenj, igra z žogo, 
včasih tudi pitje ...).

 Sestanki, delavnice in predavanja (od vrtičkarjev se pričakuje, da se udeležuje sestankov in vsaj 
ene izmed organiziranih delavnic ali predavanj).

 Ključ glavnih vrat (obvezno zaklepanje, prepoved kopiranja, dajanja tretjim osebam …).

 Ravnanje z vodo (kdaj in kako – da je poraba čim manjša in smotrna, saj je največji stroške 
vrta).

 Ravnanje z vrtnim orodjem in stroji (skrb za skupno orodje in stroje).

 Vzdrževanje parcelic in pripadajočih potk (če vrtičkar ne more sam vzdrževati – zaradi bolezni, 
daljše odsotnosti – je to dolžan sporočiti, da se poišče za ta čas nadomestno osebo).



 Vrtna opravila in časovni termini (do kdaj in kako mora biti urejena parcela in skupne 
površine).

 Vzdrževanje parcelic (ograjevanje parcel je točno predpisano, spoštovanje rokov za 
urejanje in pospravljanje).

 Spravilo pridelkov (v skladu z roki).

 Zadrževanje gostov na območju urbanega vrta (seznanjeni morajo biti s pravili vrta).

 Vzdrževanje skupnih površin urbanega vrta (dolžnost vrtičkarja).

 Motorna vozila (dovoljena le dostava).

 Ravnanje z odpadki (recikliranje, ohranjanje čistega območja vrta).

 Varstvo pred pleveli in škodljivci (redno čiščenje, da se ne širijo na sosedov vrt).



6. Kršitve pravil in sankcije

 Obravnava vrtni odbor.

 Glede na težo kršitve se izdajo opozorila in določi čas v katerem mora biti 
odpravljena kršitev (če gre za neobdelovanje vrta).

 V primeru več opozoril (3) sledi prekinitev pogodbe – najemniku se najemnina in 
drugi stroški ne vračajo.

 Denarne kazni tudi do 700 eur. 



7. Prenos parcelic med vrtičkarji ali tretjimi osebami

 prenos ni možen brez predhodne odobritve s strani vrtnega odbora;

 ni možen prenos parcelice na tretjo osebo, ki ni vrtičkar urbanega vrta ali član 
združenja;

 prepovedano je dajanje parcele v podnajem drugim vrtičkarjem ali tretjim osebam;

 v primeru smrti vrtičkarja, se lahko najem parcelice prenese na družinske člane 
(moža/ženo/otroka, če želijo), vendar samo do izteka najemne pogodbe za tekoče 
leto.



8. Živali v vrtu

 pravila glede živali se razlikujejo od vrta do vrta; 

 če dovoljujejo hišne ljubljenjče (pse) morajo le-ti biti na povodcih in se ne smejo 
prosto gibati po vrtu;

 določeni vrtovi omogočajo rejo živali na vrtu (posebno območje);

 za morebitno škodo, ki jo povzročijo živali, odgovarjajo lastniki.



9. Dovoljene zgradbe in ostali materiali v urbanih vrtovih

 Brez predhodne odobritve vrtnega odbora ali združenja si lahko vrtičkarji uredijo ali 
uporabijo: kompostnik, količke za mreže, ograjice okrog gredic (potrebno upoštevati 
dovoljeno višino ograjice), materiale za postavitev gnezdišča ptic.

 V skupnem delu vrta so v večini urbanih vrtov urejeni: vrtna lopa, ki se zaklepa, uta s 
senco, rastlinjaki, brajdnik, otroška igrišča.

 Vse zgradbe morajo biti estetskega videza in v skladu z okolico, o tem odloča 
vodstvo vrta oz. pravila, ki jih sprejmejo člani.



10. Plačevanje prispevkov

 najemnina se plača enkrat letno, v določenem obdobju leta (običajno na začetku 
vrtnarskega leta);

 poleg najemnine je vrtičkar dolžan plačati še članarino za društvo;

 vrtni odbor se lahko v določenih primerih (npr. večja popravila na skupnih zgradbah) 
odloči za dodatno pobiranje prispevkov (lahko tudi sklad in letni pavšal);

 višina najemnine variira med vrtovi in je lahko povezana z velikostjo parcelice, 
mesečnim ali letnim dohodkom vrtičkarja ter številom članov njegove družine 
(socialno-ekonomski status), v  nekaterih vrtovih pa je višina najemnine fiksna;

 nekateri vrtovi nudijo tudi popuste za študente, starejše občane in invalidne osebe.



11. Velikost parcelic

 običajno obstaja možnost najema različno velikih parcelic ter možnost najema dvignjenih gredic, 
za ljudi s posebnimi potrebami;

 manjše parcelice so predvsem namenjene vrtičkarjem z manj znanja in izkušnjami, vrtičkarjem, 
ki gojijo zelenjavo le zase;

 o velikostnem rangu parcele odloča vrtičkar sam, na podlagi svojih zmožnosti.

12. Odpiralni čas urbanega vrta

 običajno so odprtih od zore do mraka vse dni v tednu;

 nekateri vrtovi so čez zimo zaprti.



13. Dodatne dejavnosti urbanih vrtov

 izdaja revije z nasveti o vrtnarjenju – običajno izhajajo štirikrat letno (pomlad, poletje, 
jesen, zima);

 prirejanje letnih srečanj, piknikov;

 organizacija predavanj, tečajev in delavnic;

 postavitev in urejanje spletne strani;

 organiziranje različnih dogodkov (pomladni in jesenski sejem rastlin/semen, ki so jih 
vzgojili vrtičkarji z vrta, dan odprtih vrat, poletne delavnice za otroke ...).
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