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1 Smernice za organiziranje društva in ureditev urbanega vrta
1.1 Vrtičkarsko društvo
Veliko vrtičkarskih skupin je na začetku neformalnih. Povežejo se zainteresirani lokalni prebivalci (posamezniki in družine),
ki sami izvedejo projekt vrtnarjenja. Ko pa se nabere več dela in več ljudi, pa je organizirana formalna skupina z
dogovorjenimi pravili upravljanja skupnostnega vrta bolj učinkovita: lažje sprejema odločitve, razdeli delo med člani,
zagotavlja vloge vsakega posameznika pri oblikovanju, razvoju in vzdrževanju vrta. Formalna skupina v obliki vrtičkarskega
društva se lahko oblikuje kadarkoli, vendar je priporočljiva čimprejšnja formacija tako društva kot pravil, nadzora in sankcij
ter ureditev drugih z društvom povezanih stvari (oblikovanje prijavnega obrazca, odprtje bančnega računa, sprejemanje in
pregledovanje prijav, dodelitev parcelic, izračun in pobiranje prispevkov/najemnine na osebo ipd.).
Društvo se ponaša z določenim imenom in je vezano na stalni naslov; znani so njegovi vodilni in drugi člani ter njihove
kontaktne informacije, pa tudi namen, cilji in filozofija samega društva, članske kategorije in kriteriji, znesek in rok plačila
članarine, določitev funkcij (tudi način izbire), čas mandata in dolžnosti ter sistem, ki omogoča potrditev ali razveljavitev
predpisov (glas večine).
Tipično društvo skupnostnega urbanega vrta ima vsaj dve določeni funkciji: predsednika (upravnika) in blagajnika; kar
vrtičkarji odločijo z volitvami, ki se navadno vršijo vsako leto. Upravnik vrta med drugim redno preverja stanje parcelic, da
spodbudi in zagotovi produktivno rabo površin vrta. Upravniki naj imajo dobro razvite lastnosti, ki jim bodo pomagale pri
izvrševanju različnih funkcij in nalog, npr. odgovarjanju na vprašanja zakupnikov in svetovanju, načrtovanju, usklajevanju in
nadzoru delovnih projektov, posredovanju v sporih ali nesporazumih med zakupniki, spremljanju in dokumentiranju razvoja
vrta ter dogodkov, projektov in drugih aktivnosti, svetovanju pri agronomskih vprašanjih, vodenju zapisnikov sestankov in
sklepov, 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. Vse odločitve, ki se demokratično sprejmejo v času sestankov so zabeležene v
zapisnikih, do katerih lahko dostopijo tudi tisti, ki se sestanka niso mogli udeležiti. Termini 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 na vrtu, ki jo mora vsak član v določenem časovnem obdobju izpolniti.
Društvo načrtuje in izvaja razne družbene aktivnosti; lahko tudi izdaja publikacije (npr. četrtletnike) z novicami, vodi blog
in/ali spletno stran s članki, slikami, novicami, dogodki, profili vrtičkarjev, praktičnimi nasveti, izobraževanji … Ob koncu
pridelovalne sezone lahko tudi oblikuje evalvacijski vprašalnik in izvaja ankete o zadovoljstvu članov .

1.2 Načrtovanje in zasaditev vrta
Pri načrtovanju vrta je med drugim potrebno preveriti tudi stanje prsti (pH, prisotnost težkih kovin …) in dostopnost vodnih
virov. Že v začetni fazi je treba tudi predvideti, kje bodo potekale poti, stale lope in drugi objekti, skupne površine in
posamezne parcelice. Pomisliti je treba tudi na kriterije za razdelitev parcelic oz. gredic (glede na velikost družin, po starosti,
po prihodku, glede na čas oddaje prijave, žrebanje) in velikost parcelic oz. gredic (ali bo na voljo ena sama ali več velikosti –
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manjše za starejše in začetnike oz. po 2 gredici za izkušene). Ko so te stvari dorečene (tudi na sestankih z zainteresirano
skupino vrtičkarjev oz. že društvom ter ob pomoči izrezkov iz časopisov in revij), se izdela preprost, v merilu narisan načrt
vrta.
Pomembno je, da načrtovanja ne zavlačujemo in ne odlagamo čimprejšnje priprave terena in zasaditve, da ne zamudimo
začetka rastne sezone in zanimanja zagnanih vrtičkarjev. Pred samim sajenjem lahko zainteresirane vpletemo v dogajanje
na vrtu (čiščenje gredic, namestitev namakalnega sistema, sejanje in sajenje oz. pridelava sadik, izdelava parcelic,
zastiranje poti, postavitev ograje, zasaditev sadnega drevja, postavitev in izgradnja objektov); spoznavni večeri in otvoritveni
piknik so nepogrešljiv del družabnega življenja pod okriljem urbanega vrta.

1.3 Glavni in dodatni elementi urbanega vrta
Običajna praksa je, da vrt vsebuje vsaj 15 parcelic oz. gredic; dvignjene gredice naj ne bodo širše od 120 cm (zaradi
dostopa do rastlin) in dolge med 240 in 360 cm (velikost se prilagodi glede na posamezni vrt). Poti med parcelicami in
gredicami naj bodo široke vsaj 90-120 cm (omogočajo naj vožnjo samokolnice). Okrog vrta je navadno gosta živa meja ali
visoka ograja. Znotraj vrta naj se nahaja tudi ena večja ali več manjših vrtnih lop za hranjenje pripomočkov, orodja in
materialov ter več klopi in miz za piknike, po možnosti v senci.
Predvideti je treba tudi prostor(-e) za kompostiranje (lahko tudi iz lesenih palet) in namestitev enostavnega namakalnega
sistema (npr. instalacija namakalne cevi ali kapljičnega namakalnega sistema). Za izboljšavo prsti (tudi povečevanje deleža
organske mase) naj se uporablja kompost ali drugo organsko gnojilo. Pri vhodu v vrt naj bo dobro viden znak z imenom vrta,
sponzorji in kontaktne informacije upravnika; pred vhodom naj bodo na voljo tudi parkirna mesta.
V vrtu so dobrodošle tudi 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 …). Prav
pride tudi kotiček za družabna srečanja na prostem (lahko preprosta polkrožna struktura iz bal ali kaj podobnega) in
društvena oglasna deska s pravili, obvestili o srečanjih in drugimi pomembnimi informacijami.

1.4 Pravila vrta
Pravila vrta naj bodo jasna in upoštevana; če pride do težav v komunikaciji, jih rešuje društvo. Društvo prav tako (z
glasovanjem) sprejme kakršnekoli spremembe v pravilniku oz. pogodbi, ki jo je sestavil odbor sestavil v sodelovanju s člani.
Pravila obsegajo točke, kot so: ali bo skupina kakšna dela opravljala skupaj (oranje, kompostiranje, zalivanje, setev
pokrovnih rastlin), kako bo izbran naslednik opuščene parcelice, ali bodo v sklopu vrta tudi gredice za otroke, 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 (prisoten vnavrtu) za razrešitev raznih vprašanj ipd.
Pomembno je, da je v pogodbi zapisano tudi to, kako in kdaj morajo biti parcelice/gredice 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 dotičnim vrtičkarjem prekine in parcelica dodeli drugemu vrtičkarju.

1.5 Reševanje težav
4

Ključ do uspešnega urbanega vrtnarjenja je v preprečevanju nastajanja težav in sodelovanju 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
dnevov vrta.

2 Smernice in pravila v urbanih vrtovih po svetu
2.1 Definicije in slovarček pojmov
- “parcelica”, “gredica” - kos zemljišča v območju urbanega vrta, ki je na voljo za najem posameznikom (vrtičkarjem)
- “vrtičkar”, “zakupnik” - oseba, ki ima v najemu “parcelico” za določeno obdobje
- “vrtičkar prosilec” - polnoletna oseba, ki želi najeti parcelico v urbanem vrtu
Urbani vrtovi danes presegajo svojo prvotno funkcijo zagotavljanja prehranske varnosti in izboljšanja ekonomskega statusa.
Predstavljajo mesto sprostitve in rekreacije vsem vrtičkarjem. Za doseganje teh ciljev in same gospodarnosti vrta veljajo v
urbanih vrtovih določena pravila, ki so določena na demokratičen način in v skladu s splošnimi pravili morebitnega
obstoječega združenja, ki upravlja z vrtom. 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). Vsi aktivni udeleženci urbanega vrta lahko s svojimi predlogi in pobudami vplivajo tako na oblikovanje kot tudi
spreminjanje obstoječih pravil.

2.1.1 Kako postati najemnik/vrtičkar parcelice v urbanem vrtu
Večina urbanih vrtov ponuja možnost najema parcelice za določeno časovno obdobje (običajno eno vrtnarsko leto, z
možnostjo podaljšanja najema). Sistemi najema se razlikujejo med vrtovi in lahko vključujejo članstvo v lokalnem združenju
kot tudi njegovo finančno podporo. Posameznik, ki bi želel postati vrtičkar v urbanem vrtu in s tem najemnik parcelice, mora
izpolniti in posredovati prijavni obrazec (če le ta obstaja) ali posredovati pisno prošnjo za to določeni in odgovorni osebi v
vrtu. Vrtičkar prosilec je lahko vsaka polnoletna oseba, ne glede na spol, raso, versko ali etično pripadnost.
Način dodeljevanja prostih parcelic vrtičkarjem je večinoma urejen po sistemu “kdor prvi pride, prvi melje”. Za dodeljevanje
prostih pracelic je običajno zadolžen eden izmed članov vrtnega odbora. Njegova odgovornost je pravično in nepristransko
dodeljevanje prostih parcelic med vrtičkarje, ki so posredovali pisno prošnjo oz. izpolnili prijavni obrazec. Dolžnost osebe,
odgovorne za dodeljevanje parcelic je prav tako vodenje seznama, ki vključuje podatke o najemniku in pripadajoči parcelici,
kot tudi vodenje seznama vrtičkarjev prosilcev (čakalna lista). Nekatere države (npr. Nemčija) imajo zakonsko urejeno
zagotavljanje zadostnih in primernih površin za ureditev novih urbanih vrtov v obdobjih, ko se poveča povpraševanje/interes
po najemu parcelic.
Preden je vrtičkarju prosilcu v oskrbo zaupana parcelica, se seznani z veljavnimi pravili vrta kot tudi s pravili morebitne
obstoječe organizacije. Ob podpisu najemne pogodbe, vrtičkar prosilec podpiše tudi izjavo o zavrnitvi odgovornosti
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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).
Običajno je čakalna lista vrtičkarjev prosilcev v urbanih vrtovih zelo dolga, zato se vrtovih ravnajo po pravilih, kot so:
(a) Če se pojavi prosta parcelica in če se vrtičkar na vrhu čakalne liste ne oglasi na telefon po vsaj treh zaporednih
klicih izvedenih v roku treh dni, bo ta parcelica ponujena naslednjemu vrtičkarju na listi. Pri tem vrtičkar prosilec ne izgubi
mesta na seznamu. Vrtičkarju prosilcu na čakalni listi je dana možnost, da pred predvideno odsotnostjo obvesti člana
vrtnega odbora, odgovornega za dodeljevanje parcelic.
(b) Vrtičkar prosilec s čakalne liste nima možnosti zavrnitve ponujene parcelice. Ko enkrat postane vrtičkar, mu je
dana možnost, da zaprosi za menjavo parcelice. V tem primeru je uvrščen na seznam za zamenjavo parcelic in ima pri
dodeljevanju prostih parcelic prednost pred “vrtičkarji prosilci” (pri tem ostane ena parcelica še vedno prosta). Če vrtičkar na
vrhu seznama za zamenjavo parcelice trikrat zavrne ponujeno parcelico, se njegovo ime prestavi na konec seznama.
Prenehanje članstva oz. prekinitev pogodbe s strani najemnika je mogoča samo na podlagi pisnega obvestila pristojnemu
organu (upravniku in/ali odboru).
Prekinitev najemne pogodbe oz. izstop vrtičkarja iz urbanega vrta na željo vrtičkarja je mogoč samo na podlagi pisnega
obvestila za to pristojne osebe (običajno upravnik vrta ali član vrtnega odbora).

2.1.2 Način pridelovalne prakse
Večina urbanih vrtov vzpodbuja in zahteva obdelovanje zemlje ter gojenje rastlin v skladu z ekološkimi smernicami. V skladu
s tem so vrtičkarji na območju urbanega vrta za celotno obdobje najema parcelice dolžni upoštevati nacionalno zakonodajo
o ekološkem pridelovanju ter morebitne dodatne standarde, ki veljajo v vrtu, kot npr.:
(a) prepoved uporabe lesa, zaščitenega s CCA (baker, krom, arzen) in kreozotom. Če je tak les v urbanem vrtu že
prisoten, ga je potrebno odstraniti, razen če vrtni odbor ali združenje, ki upravlja vrt, odobri nadaljnjo uporabo;
(b) prepovedana je uporaba vseh sintetičnih FFS in mineralnih gnojil;
(c) prepovedana je uporaba pesticidov brez predhodne odobritve s strani oskrbnika vrta.

2.1.3 Upravljanje urbanega vrta
Urbane vrtove večinoma vodijo in upravljajo lokalna društva in združenja. Na ravni vrta pa je vodstvo dodeljeno vrtnemu
odboru. Vrtni odbor se demokratično izvoli enkrat na leto (na letnem srečanju). Vrtni odbor običajno sestavljajo predsednik,
tajnica in blagajnik. Imena oseb in položaj, na katerega so bili izvoljeni, mora biti predan tajnici društva oz. združenja.
Zapisnik sestankov vrtnega odbora se objavi na oglasni deski vrta. Naloge vrtnega odbora so:
(a) pravično in nepristransko dodeljevanje prostih parcelic;
(b) vzdrževanje seznama vrtičkarjev in pripadajočih pracelic ter vodenje seznama “vrtičkarjev prosilcev”;
(c) hramba in dodeljevanje ključev glavnih vrat vrta vrtičkarjem;
(d) določanje specifičnih pravil o:
(d.1) požarni varnosti (kje, kako in katere stvari se lahko kurijo v območju vrta),
(d.2) ravnanje z odpadki (kompostiranje, recikliranje),
(d.3) prepoved gojenja določenih rastlinskih vrst (npr. invazivni pleveli, ilegalne rastlinske vrste,
zelo visoke rastline ali rastline, ki se močno razrastejo in zavzemajo veliko prostora).
(f) določanje načinov vzdrževanja vrta (oblikovanje delovnih skupin med vrtičkarji, ki določeno obdobje opravljajo
vzdrževalna dela, oblikovanje velikih delovnih akcij - jesensko čiščenje);
(g) določanje pravil o uporabi, popravilu in nadomestitvi vrtne opreme, ki je last vrta in je na voljo za izposojo
vrtičkarjem;
(h) določanje dodatnih prispevkov in njihove višine.
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Na letnem srečanju vrtičkarjev posameznega vrta se določi tudi upravnik vrta z naslednjimi pravicami in dolžnostmi:
- upravnik vrta se udeležuje sestankov društva oz. združenja;

-

upravnik je seznanjen o tistih točkah sestanka vrtnega odbora ali društva, ki se navezujejo na urbani vrt;
reševanje morebitnih sporov med vrtičkarji in ostalih težav (manjše kršitve itn.). Če rešitev spora ali težave ni
izvedljiva na ravni vrta, postopek reševanja problemov prevzame društvo oz. združenje.

2.1.4 Obveznosti vrtičkarjev v urbanem vrtu:
Prepovedane substance in druge nedovoljene aktivnosti
Vrtičkar se obveže, da na območju vrta ne bo kadil, pil alkoholnih pijač, uporabljal nedovoljenih drog; igre z žogo niso
dovoljene (razen v zato namenjenih predelih vrta). V vrt je prepovedano nositi orožje, petarde in druga pirotehnična
sredstva. Prepovedana je uporaba odprtega ognja. Vrtičkar mora dopustiti inšpekcijski nadzor s strani katerekoli kontrolne
službe.
Sestanki, delavnice in predavanja
Vrtičkar je obvezan, da se udeležuje sestankov in vsaj ene izmed organiziranih delavnic ali predavanj. Pred začetkom
sezone vrtnarjenja veliko vrtov organizira delavnice o kompostiranju, ločevanju odpadkov, uporabi namakalnega sistema in
orodij ter sorodnih temah, katerih udeležba je obvezna. Od vseh vrtičkarjev se pričakuje, da se udeležujejo organiziranih
sestankov in srečanj, aktivno sodelujejo pri določanju specifičnih pravil vrta ter pri izvolitvi vrtnega odbora in upravnika vrta.
Ključ glavnih vrat
Vrtičkar dobi za obdobje najema parcelice v uporabo ključ glavnih vrat vrta. Ključ je prepovedano kopirati ali ga posredovati
tretjim osebam. Ob izteku najema parcelice je potrebno ključ vrniti. Odgovornost vrtičkarja, ki zadnji zapusti vrt je, da
zaklene vrata skupne lope in vrata vrta, ne glede na to ali jih je odklenil.
Ravnanje z vodo
Ker so stroški porabe vode med najvišjimi stroški na vrtu, v večini urbanih vrtov po svetu veljajo pravila, ki pripomorejo k
zmanjševanju porabe vode. Od vrtičkarjev se zahteva racionalna poraba vode, ki vključuje:
- namakanje rastlin zgodaj zjutraj ali pozno zvečer,
- uporaba prekrivk (slama, seno ...), da se zmanjša izhlapevanje vode iz tal (evaporacija),
- dovajanje vode v območje korenin,
- prepovedana je uporaba pršilcev,
- prepovedano je nenadzorovano namakanje (brez prisotnosti vrtičkarja).
Naloga zadnjega vrtičkarja, ki zapusti vrt, je, da preveri, ali je glavni vodni ventil zaprt, tudi če ga ta vrtičkar ni odprl. V
nekaterih vrtovih je vrtičkarju dan v uporabo nastavek za pipo, ki ga je dolžan ob izteku najemne pogodbe vrniti. V
nasprotnem primeru krije stroške nadomestitve nastavka za pipo. Nekateri vrtovi določajo tudi časovno obdobje, v katerem
se lahko izvaja namakanje. (npr. med 30. marcem in 30. oktobrom). Vrtičkar, ki neracionalno ravna z vodo, je v nekaterih
vrtovih dolžan poravnati dodatne stroške porabe vode.
Ravnanje z vrtnim orodjem
Večina urbanih vrtov ima v lasti nekaj vrtne opreme (motike, grablje, samokolnice, kosilnice, rahljalnike zemlje ... ), ki je na
izposojo vrtičkarjem. To opremo, kot tudi drugo opremo (npr. cevi za vodo) v lasti vrta, je prepovedano odnašati izven
območja urbanega vrta, razen v primeru ko vrtni odbor to odobri. Neodobreno odnašanje vrtne opreme ali poškodovanje
lastnine vrta mora biti takoj sporočeno vrtnemu odboru in po potrebi pristojnim službam (npr. policiji). Osebno lastnino (vrtno
orodje) lahko vrtičkarji na lastno odgovornost shranijo v skupni lopi. Pri delu v bližini vodovodne napeljave je potrebna
previdnost, da se le ta ne poškoduje.
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Vrtni stroji (kosilnica, rahljalniki zemlje ...), ki so v lasti vrta, so shranjeni in zaklenjeni v skupni lopi. Ključ lope hrani za to
določen in odgovoren član odbora, od katerega ga lahko vrtičkarji pridobijo. Pri delu s temi stroji se zahtevajo določeni
varnostni ukrepi, da se zagotovi varnost vrtičkarja, ki uporablja opremo ter varnost ostalih vrtičkarjev v vrtu. Vso opremo
lahko vrtičkarji uporabljajo na lastno odgovornost. Delo otrok z vrtnimi stroji je prepovedano. Pred uporabo vrtnega stroja je
potrebno preveriti nivo olja v motorju. Mehanično vrtno opremo je treba po uporabi očistiti, dotočiti porabljeno gorivo in vrniti
v skupno lopo.
Vrtičkarjem v urbanem vrtu je prepovedano odstranjevanje opreme ali druge lastnine iz parcelic, ki jih imajo v najemu drugi
vrtičkarji.
V lopi, v kateri je shranjeno vrtno orodje (tako skupno, kot tisto v osebni lasti), je prepovedano hranjenje drugih in za vrt
nepomembnih stvari. Od vrtičkarjev se pričakuje, da skrbijo za čisto in zgledno urejeno skupno vrtno lopo. Priporočeno je,
da se lesene ročaje orodja natre z lanenim oljem, da se prepreči izsuševanje in pokanje lesa.
Vzdrževanje parcelic in pripadajočih potk
Od vrtičkarjev se pričakuje, da bodo svojo parcelico redno obiskovali in primerno vzdrževali ves čas najema. Dolžnost
vsakega vrtičkarja je tudi skrb za čiste in prehodne potke, ki mejijo na parcelico (delitev dela med sosednjimi vrtičkarji). V
nekaterih vrtovih veljajo tudi posebna pravila o nezmožnosti obiskovanja in skrbi za parcelico. Če vrtičkar določen čas (npr.
več kot sedem dni zaradi bolezni, dopusta ali drugih vzrokov ne more vzdrževati parcelice, je dolžan o tem obvestiti
upravnika vrta, da le-ta najde alternativno rešitev za vzdrževanje parcelice v tem obdobju. Druga možnost je, da vrtičkar
sam poišče alternativo (nekoga, ki bo v času njegove odsotnosti skrbel za njegovo parcelico; odgovornost za spoštovanje
pravil vrta še vedno nosi prva oseba). Vrtičkar sprejme obvezo, da njegova parcelica ne bo nevzdrževana več kot tri tedne in
to ne več kot enkrat letno.

Vrtna opravila in časovni termini
Vrtni odbor lahko znotraj pravil določi tudi časovno razdelitev uporabe vrta ter roke za izvajanje vrtnih opravil, npr.:
- 1. maj - rok za začetek vrtnih opravil (motivacija vrtičkarjem, da pokažejo resnost namena vrtnarjenja) kot so:
- pletje, sejanje, sajenje;
- obdelava in priprava zemlje na sajenje;
- spravilo pridelkov (če ustrezno);
- čiščenje poti.
- do 1. junija naprej se naj vidi napredek pri uporabi oz. oskrbi parcelice, kar vključuje:
- vsaj ½ parcelice obdelane;
- odstranjen plevel;
- ustrezna nega rastlin;
- vzdrževanje čistih poti.
- do 1. julija naj bo v uporabi cela parcelica.
- v mesecu oktobru poteka spravilo zadnjih letnih pridelkov, enoletne rastline se kompostirajo. Do 31. oktobra
morajo biti parcelice zasajene z rastlinami za ozelenitev (prezimnimi enoletnicami ali trajnicami). V nasprotnem primeru je
obvezna uporaba zastirk.
Vzdrževanje parcelic
Vrtičkarju je dovoljeno ograjevanje posameznih gredic na parcelici, vendar je potrebno upoštevati določene omejitve (npr.
višina ograje ne sme biti višja kot 45 cm). Vse parcelice morajo biti do roka, ki ga določi vrtni odbor (npr. 31. oktober),
očiščene in zapuščene (pokrite z zastirko). Izjema so tiste parcelice na katerih se gojijo trajnice ali prezimne enoletnice ter
tiste, ki so zasajene z rastlinami za ozelenitev. V nekaterih urbanih vrtovih je ozelenitev parcelice čez zimo ali drugi podobni
ukrepi določena s pravilnikom. Parcelice, ki niso primerno urejene in vzdrževane, se smatrajo kot kršitev pravil vrta in so
lahko sankcionirane. Od vrtičkarjev se pričakuje, da bodo tedenski oskrbi vrta povprečno namenili vsaj dve uri. Parcelica
mora ostati znotraj začrtanih meja in naj ne ovira prehodnosti pripadajočih potk. Prav tako naj rastline iz gredic (parcelice)
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potk ne preraščajo ali kako drugače ovirajo njihovo prehodnost. Potke med parcelicami, naj bodo široke med 75 in 90 cm,
pokrite z lesnimi sekanci, zastirko ali le košene. Uporaba plastičnih materialov in preproge, kot zastirk je prepovedana. Pri
uporabi kartona ali lepenke, ju je potrebno prekriti z lesnimi sekanci.
Vrtičkarju je prepovedano gojenje rastlin na parcelici za komercialno prodajo ali kake druge komercialne dejavnosti. Če
vrtičkar na svoji parcelici goji visoko rastoče rastline, je dolžan poskrbeti, da le te ne senčijo rastlin na sosednjih parcelicah.
Gojenje koruze in fižola poteka v zato vnaprej predvidenem delu vrta (če vrtičkar sodeluje pri gojenju teh rastlin, je upravičen
do deleža pridelka).
Spravilo pridleka
Spravilo pridelka mora biti opravljeno do določenega roka in v skladu s setvenim načrtom. Pridelek lahko vrtičkarji pospravijo
le iz svoje parcelice. Odnašanje pridelka iz parcelic, ki so v najemu drugih vrtičkarjev, se smatra kot kraja in bo takoj
sankcionirano. Vsako sumljivo ali nelegalno obnašanje posameznikov je potrebno sporočiti vrtnemu odboru. V nekaterih
vrtovih je prepovedano sajenje dreves in invazivnih rastlinskih vrst.
Zadrževanje gostov na območju urbanega vrta
Gostom in članom družine vrtičkarja je dovoljen obisk vrta, vendar jih mora vrtičkar seznaniti s pravili vrta (da se ne moti mir
in delo drugih vrtičkarjev) ter prevzeti odgovornost za njihova dejanja.
Vzdrževanje skupnih površin urbanega vrta
Od vseh vrtičkarjev se pričakuje, da bodo aktivno sodelovali pri vzdrževanju in razvoju skupnih površin vrta (košnja trave,
pletje, čiščenje odpadlega listja ...). S tem namenom se v večini vrtov oblikujejo različne skupine, katerih dolžnost je
opravljanje določenih vzdrževalnih del. Posamezna skupina opravlja določeno delo samo krajši čas (npr. štiri tedne), nato pa
prevzame delo druga skupina (sklenjen krog). Seznam skupin in seznam vrtičkarjev v določeni skupini ter opis dodeljenega
opravila vodi upravnik vrta ali za to določen član vrtnega odbora. Po potrebi se organizirajo tudi skupne delovne akcije (npr.
jesensko čiščenje vrta).
Motorna vozila
Parkiranje osebnih vozil v območju urbanega vrta je prepovedano. Osebna vozila morajo biti parkirana izven območja vrta,
na za to označenih mestih. Dovoljena je le dostava vrtnih pripomočkov (orodja, sadik …), vendar mora biti vozilo takoj, ko je
to mogoče, odstranjeno iz vrta.
Ravnanje z odpadki
Vrtičkarji so dolžni skrbeti za čisto in urejeno okolico. Vse odpadke je potrebno odlagati v zato namenjena in označena
mesta. Veliko urbanih vrtov po svetu ima urejeno ločeno zbiranje odpadkov (recikliranje). Organske odpadke se priporoča
kompostirati. Pri kompostiranju je prepovedana uporaba ostankov hrane iz gospodinjstva.
Varstvo pred pleveli in škodljivci
Plevel je potrebno redno odstranjevati iz parcelic in jih odlagati le na za to določenih mestih. Invazivne vrste plevela je
prepovedano kompostirati. Dolžnost vrtičkarja je, da plevel odstrani, preden le to razvije seme in na ta način prepreči
njegovo širjenje. Priporoča se tudi uporaba zastirk.
Polži so eni od pomembnih škodljivcev v vrtnarstvu. Uporaba vab je dovoljena, vendar se priporočajo vabe brez metiokarba
ali metaldehida ali uporaba železnih vab za polže.
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2.1.5 Kršitve pravil in sankcije
Kot kršitev pravil se smatra vsako odstopanje od pravil urbanega vrta. Kršenje pravil lahko prijavijo vrtičkarji sami ali
upravnik vrta. Hujše kršitve obravnava vrtni odbor in po potrebi za to pristojen državni organ (npr. policija).
Med kršenje pravil vrta spada tudi neprimerno vzdrževana parcelica. Postopek proti kršitelju (vrtičkarju) se začne z ustnim
ali pisnim obvestilom, v katerem je določeno tudi časovno obdobje za odpravo nepravilnosti (od 1 do 2 tedna). Po preteku
tega časovnega obdobja dobi vrtička opozorilo pred izključitvijo iz vrta oz. o odvzemu parcelice in prekinitvijo najemne
pogodbe. V tem opozorilu je določen dodatni rok za odpravo nepravilnosti (ponovno 1 do 2 tedna). V primeru prekinitve
najemne pogodbe se vrtičkarju ne povrnejo stroški z dotedanjo ureditvijo parcelic ali izgubo pridelka ter plačanih prispevkov.
V nekaterih vrtovih velja tudi pravilo, da lahko posamezen vrtičkar dobi (tekom celega leta) največ 3 opozorila, sicer izgubi
pravico do najema parcelice. Če vrtičkar zaradi različnih opravičljivih vzrokov (npr. bolezni) ne more odpraviti
pomanjkljivosti, je njegova dolžnost, da to sporoči upravniku vrta ali vrtnemu odboru, da le ta poišče možno rešitev.
Za kršitve določenih pravil (npr. neupoštevanje smernic ekološkega pridelovanja) je v nekaterih vrtovih predvidena tudi
denarna kazen v višini $1000 (700€).
Izključeni vrtičkarji lahko po enem letu ponovno oddajo prošnjo za najem parcelice (odobritev prošnje le s privolitvijo
oskrbnika vrta in/ali vrtnega odbora).

2.1.6 Prenos parcelic med vrtičkarji ali tretjimi osebami
Prenos najema parcelice iz enega vrtičkarja na drugega ni možen brez predhodne odobritve s strani vrtnega odbora ali
združenja, ki upravlja vrt. Prav tako ni možen prenos parcelice na tretjo osebo, ki ni vrtičkar urbanega vrta ali član združenja.
Oddajanje parcelice ali dela parcelice v podnajem drugim vrtičkarjem ali tretjim osebam ni dovoljeno. 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.

2.1.7 Živali na vrtu
V nekaterih urbanih vrtovih so živali povsem prepovedane, v nekaterih so dovoljeni le hišni ljubljenčki (npr. psi), nekateri
vrtovi pa omogočajo celo rejo živali v vrtovih. Pravila, ki se nanašajo na živali v vrtu, določi vrtni odbor. Tako je v vrtovih, ki
dovoljujejo vstop hišnim ljubljenčkom, največkrat določeno, da morajo le-ti biti na povodcih in se ne smejo prosto gibati po
vrtu. Lastniki so dolžni počistiti za svojimi živalmi.
V vrtovih, kjer je možna reja živali, veljajo naslednja pravila:
- za rejo živali v vrtu mora vrtičkar pisno zaprositi za to pristojne osebe v vrtu ali združenje;
- vrtičkar, ki redi živali v vrtu, je dolžan:
- prevzeti odgovornost za obnašanje, zdravje in dobrobit živali;
- zagotoviti varno bivališče, zavetišče, senco in prostor za živali;
- zagotoviti primerno hrano in čisto vodo za živali;
- plačati prispevek za dodatne zasedene površine vrta;
- poznati ter upoštevati nacionalne predpise o reji in zaščiti živali;
- upoštevati specifična pravila o vzreji živali v vrtu, ki lahko določajo:
- prepoved reje določene vrste živali ali živali v splošnem;
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- omejitev števila članov, ki lahko vzrejajo živali v vrtu ali omejitev število živali na vrtičkarja;
- območje vrta, namenjenega za vzrejo živali;
- da se ta pravila lahko spremenijo, če se z njimi strinja večina vrtičkarjev v urbanem vrtu.
Vrtičkarji, ki ne bodo upoštevali oz. delovali v skladu s temi pravili, bodo primorani odstraniti živali iz vrta, pri čemer ne bodo
dobili povrnjenih plačanih prispevkov za dodatne zasedene površine. Morebitna nesoglasja o reji živali v vrtu v prvi vrsti
rešuje upravnik vrta. Če se nesoglasja ne rešijo na ravni vrta, njihovo reševanje prevzame združenje.

2.1.8 Najem več parcelic v različnih urbanih vrtovih:
V svetu obstajajo združenja, ki pod svojim okriljem vodijo več urbanih vrtov na določenem območju. Pri njih velja pravilo, da
je lahko posameznik najemnik parcelice le v enem urbanem vrtu. Bolj izkušenim vrtičkarjem, ki želijo večje pridelovalne
površine, je dana možnost, da v istem vrtu najamejo dve parcelici. Možen pa je prehod iz enega urbanega vrta v drugega.

2.1.9 Dovoljene zgradbe in ostali materiali v urbanih vrtovih
Nekateri vrtovi imajo določena pravila o zgradbah in materialih, ki jih lahko vrtičkarji zgradijo ali uporabijo na parcelicah v
najemu. 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 (betonski) …
V skupnem delu vrta so v večini urbanih vrtov urejeni:
- vrtna lopa, ki se zaklepa;
- uta s senco;
- rastlinjaki;
- brajdnik;
- otroška igrišča;
- hlevi v vrtovih, ki dovoljujejo rejo živali ...
Vsaka gradnja novih objektov, razen tistih naštetih v prvem odstavku, mora biti odobrena s strani združenja in v skladu z
veljavnimi nacionalnimi predpisi. Objekti morajo biti primerno zgrajeni, da služijo svojemu namenu ter varni za uporabnike in
okolico. Vse zgradbe morajo biti estetskega videza in v skladu z okolico. O estetski primernosti odloča vodstvo vrta.
V nekaterih državah so v območju urbanega vrta dovoljene počitniške prikolice, ki pa morajo biti obarvane zeleno.
Postavljanje novih počitniških prikolic je prepovedano, prav tako je prepovedano premeščanje že postavljene prikolice v
drug del vrta. Ko počitniška prikolica odsluži svojemu namenu, jo je potrebno odstraniti, na njenem mestu pa se ne sme
postaviti druga prikolica.

2.1.10 Plačevanje prispevkov
Plačevanje prispevkov (najemnina, stroški vode ...) je skoraj v vseh urbanih vrtovih urejena podobno. Vsak vrtičkar je dolžan
plačati najemnino za parcelico, ki jo ima v najemu. Najemnina se plača enkrat letno, v določenem obdobju leta (običajno na
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začetku vrtnarskega leta). Nekateri vrtovi ponujajo možnost plačevanja najemnine na obroke (največ dva). S plačilom
najemnine se vrtičkar tudi obveže, da je seznanjen s pravili vrta in da bo v skladu z njimi tudi deloval. Nekateri urbani vrtovi
zahtevajo od vrtičkarjev tudi članstvo v določenem združenju in s tem finančno podporo temu združenju. Tako je vrtičkar
poleg najemnine dolžan plačati še članarino. Spet drugi vrtovi pa poleg najemnine zahtevajo tudi vpisnino.
Vrtni odbor se lahko v določenih primerih (npr. večja popravila na skupnih zgradbah) odloči za dodatno pobiranje
prispevkov.
Ob morebitni izključitvi vrtičkarja iz vrta zaradi lastne krivde (izguba pravice do najema parcelice), se mu že plačani prispevki
ne povrnejo. Prav tako ni dolžnost vrta, da mu v tem primeru povrne dotedanje stroške pridelave ali stroške izgube pridelka.
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 (npr. 32$ za
parcelico 6 x 6 m za obdobje enega leta (1. januar do 31. december) oz. polovična vsota za obdobje pol leta (začetek 1.
julija ali kasneje). Nekateri vrtovi nudijo tudi popuste za študente, starejše občane in invalidne osebe.

2.1.11 Velikost parcelic
Veliko urbanih vrtov ima 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
hrano pridelujejo le zase. Odločitev vsakega posameznega vrtičkarja je, kako veliko parcelico želi najeti.
Primer velikosti parcelic (St. Mary Organic Farm Community Garden):

-

2.1.12

majhne parcelice: 2,5 x 2,5 m;
srednje velike: 2,5 x 5 m;
velike: 3,5 x 6 m;
zelo velike: 6 x 7,5 m;
otroške: 1,5 x 2,5 m;
dvignjene gredice: 1,5 x 2,5 m, 60 cm nad tlemi;
dvignjene gredice, dostopne z invalidskim vozičkom: 1,5 x 2,5 m.

Odpiralni čas urbanega vrta

Večina urbanih vrtov je odprtih od zore do mraka vse dni v tednu. Nekateri vrtovi so čez zimo zaprti.

2.1.13 Dodatne dejavnosti urbanih vrtov
Veliko Urbanih vrtov oz. združenj, ki vodijo vrtove, izdaja revije z nasveti o vrtnarjenju. Te revije običajno izhajajo štirikrat
letno (pomlad, poletje, jesen, zima). Druge aktivnosti in dejavnosti, ki se odvijajo v sklopu urbanih vrtov:
prirejanje letnih srečanj, piknikov;
organizacija predavanj, tečajev in delavnic;
postavitev in urejanje spletne strani;
organiziranje različnih dogodkov: pomladna in jesenska prodaja rastlin/semen, ki so jih vzgojili vrtičkarji
z vrta, dan odprtih vrat, poletne delavnice za otroke ...
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3 Uporabljeni viri
http://ackworthallotments.blogspot.com/p/rules-and-regulations-for-allotments.html
http://celosangeles.ucdavis.edu/Common_Ground_Garden_Program/Community_Gardens.htm
http://communitygarden.org/docs/learn/articles/tipsforurbangardening.pdf
http://connellnazarene.files.wordpress.com/2011/03/guidelines-and-application.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_gardening#cite_note-22
http://hcga.org.uk/
http://puvep.xu.edu.ph/publications/29_phil.pdf
http://vancouver.ca/commsvcs/socialplanning/initiatives/foodpolicy/tools/pdf/GG_GrowingGdns_Rpt.pdf
http://vancouver.ca/commsvcs/socialplanning/initiatives/foodpolicy/projects/gardenresource.htm#other
http://woodlandscommunitygarden.wordpress.com/
http://www.allotment.org.uk/
http://www.barrackslanegarden.org.uk/
http://www.burlingtongardens.org/garden_guidelines.pdf)
http://www.ci.seattle.wa.us/neighborhoods/ppatch/links.htm
http://www.ci.sumner.wa.us/Documents/10Community_Garden_App.pdf
http://www.ci.sumner.wa.us/Documents/10Community_Garden_Guidelines.pdf
http://www.ci.sumner.wa.us/Living/Garden.htm
http://www.cityfarmer.org/
http://www.cityofvancouver.us/parks-recreation/parks_trails/parks/community_gardens.asp
http://www.clintoncommunitygarden.org/
http://www.cogs.asn.au/community-gardens/the-cogs-approach-to-organic-community-gardens/general-garden-rules/
http://www.communitygarden.org
http://www.communitygarden.org/docs/sliding_scale_plot_fees.pdf
http://www.communitygarden.org/docs/startup_guide.pdf
http://www.cpdit01.com/resources/can.community-gardens/
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http://www.culpeper.org.uk/
http://www.duntoncommunitygarden.org/
http://www.duvallwa.gov/peapatch.html
http://www.duvallwa.gov/peapatch/peapatchrules.pdf
http://www.duvallwa.gov/peapatch/ppatchap.pdf
http://www.fairfaxcounty.gov/parks/gsgp/plots.htm
http://www.farmgarden.org.uk/
http://www.foodshare.ca/workshop_archive_10.htm
http://www.gartenfreunde-berlin.de/
http://www.ihmsisters.org/www/media/sustainable_community_autogen/2009_CommunityGardenGuidelines.pdf)
http://www.lga.gov.uk/lga/aio/9027597
http://www.metroparkstacoma.org/files/library/55caa89250f8ce65.pdf
http://www.metroparkstacoma.org/page.php?id=699
http://www.mrsc.org/subjects/parks/comgarden.aspx
http://www.nal.usda.gov/afsic/AFSIC_pubs/urbanag.htm
http://www.nycgovparks.org/sub_about/parks_history/gardens/gardens.html
http://www.portlandonline.com/parks/index.cfm?c=39846
http://www.richmond.ca/parksrec/ptc/parks/community/guidelines.htm
http://www.rockvillemd.gov/residents/garden/index.html
http://www.sags.org.uk/
http://www.sunnysidegarden.org.uk/
http://www.thekidsgarden.co.uk/CommunityGardenAPlantForEveryPersonality.html
http://www.und.edu/org/ndrural/case%20study%207.community%20gardens.pdf
http://www.wildlondon.org.uk/Naturereserves/EastReservoirStokeNewington/WelcometoEastReservoirCommunityGarden/ta
bid/492/Default.aspx
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