
 Projekt:             z Vidom  v uvid – vsebinsko poročilo 

Društvo urbani eko vrt je v letošnjem letu prijavilo projekt z naslovom »z Vidom v uvid s katerega cilj 

je bil s kratkim filmom prikazati življenje in pomen urbanih vrtov v Mestni občini Maribor. Ob tem je 

nastala tudi brošura o vrtnih habitatih, ki z ilustracijami bralca nagovarjajo k postavitvi le teh na 

lastnih vrtovih. 

Z aktivnostmi sva z filmskim režiserjem Vidom Hajnškom pričela v mesecu juliju, kjer sva ob sobotah 

popoldan obiskovala urbane vrtove. Najina prva aktivnost je bila sobota 18 julij, kjer sva se  

popoldanskih urah  odpravila na prvo lokacijo v Stražun. Ogled lokacije in prvo navezovanje stikov je 

bilo ob vprašanju »Kaj vam pomeni vrt?«. Vrtičkarji so se odzvali zelo različno kar je tudi na filmu 

prikazano saj jo ravno imeli piknik in so naju prvo povabili naj se jim pridruživa šele nato je stekel 

pogovor. Na drugi strani vrtičkarskega naselja naju je pritegnila družba treh moških, ki so ravno 

razpravljali o vsakdanjem življenju in starih časih tako sva povabila k pogovoru lastnika vrtnarke hišice 

s Titom. Naslednja sobota je bila 25 julij, kjer sva obiskala vrtičkarsko naselje pri Fontani, ki je v 

upravljanju Društva Vrtiček Čriček, kjer  so vrtovi ograjeni in zelo težko prideš do vrtičkarjev samih. 

Ampak sva jih z vprašanjem »Kaj vam pomeni vrt« hitro pridobila na svojo stran in tako smo posneli 

gospoda, ki z zelenjavo iz lastnega vrta »nahrani« tri družine in mu vrt pomeni prostor kamor lahko 

zahaja v teh turbolentnih časih. Pri pogovoru se nam je pridružila soseda, ki ima stanovanje na 

Koroški cesti, ki nima balkona in ji vrt pomeni prostor, kamor se lahko odmakne in sprosti. 

V četrtek 13.avgusta pa smo zmotili pri delu prostovoljce in ostale vrtičkarje na najmlajšem vrtu in 

sicer na Mestnem vrtu pod Gorco, kjer smo se z ustvarjalci vrta Andrejo Kuhar in Jernejem Šorlijem 

pogovarjali kakšno je življenje na urbanem vrtu še v času nastajanja vrta oziroma trajanja projekta. 

Jernej nam je razkazal vrtne habitate, ki smo jih ustvarjali na delavnicah za prostovoljce in vrtičkarje, 

ki imajo tam najete vrtove. Vmes pa smo tudi povprašali strokovnjaka za »Vrt brez prekopavanja« 

Aljaža Plankla, da nam pokaže kako iz travne ruše na preprost in hiter način pridemo do vrta. 

V ponedeljek 31.svgusta pa sva obiskala Urbani eko vrt v Borovi vasi, ki šteje 10 let in je bil ustvarjen 

v času Evropske prestolnice kulture in ga upravlja Društvo urbani eko vrt. Tukaj pa sva bila zmenjena 

z Aleksom  Šuštarjem in Denisom Srako, da nama povesta kako je če si najmlajši na vrtu, kako te 

skupnost sprejme, kako mladi vrtnarijo in kaj jima pomeni vrt po napornem delavniku ter kakšno 

vrenoto ima vrt med mladimi. 

 

 

 

 

 

 

 



V soboto 29.avgusta pa sem bila dogovorjena z ilustratorko Kajo Lukač, da sem ji predstavila koncept 

brošure in pomen oziroma problem talnih škodljivcev za vrtnarje ter kako jih lahko zatiramo na naravi 

prijazen način. 

V mescu septembru sem začela usklajevati termine z mestnimi četrtmi ter tako določila datume za 

predavanja ter spisala vabila in naredila power point ter podpisno listo. Predavanja sem imela MČ  

nova vas-29.9.2020, MČ Tabor-30.9.2020, MČ Pobrežje 6.10.2020.  

V projektu sem imela tudi zapisano, da bom film in brošuro predstavila osnovnošolcem in tako sem 

sem imela predavanje na Osnovni šoli Franc Rozman Stane , 30.9.2020 ob 9.10 za šesti razred pri 

urah gospodinjstva. Učma ura je bila rzdeljena na tri dele in sicer v prvem delu smo si ogledali posnet 

film, v drugem delu smo reševali učni list na temo samooskrbe ter v tretjem delu smo spoznavali 

talne škodljivce ter vrtne habitate s pomočjo brošure. 

V okviru projekta smo obeležili tudi okoljski dan habitatov. Ta dan smo obeležili  v petek 9.oktobra saj 

smo ga prestavili iz srede 7.10 zaradi napovedanega slabega vremena.  Obeležili smo ga tako, da sem 

na Mestnem vrtu pod gorco organizirala delavnico izdelovanja vrtnih habitatov. 

Ob prijavi sem navedla da bomo naredili kratki film, natisnili brošuro ter da bom imela čimveč 

predavanj ta cilj smo dosegli. Lahko rečem da smo ga celo nadgradili saj  sem imela v četrtek 

15.oktobra v televizijski oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija izpostava Maribor krajši intervju v živo, 

kjer sem predstavila kako smo se lotili snemnja videla in pisanja brošure ter seveda kaj smo na terenu 

z vrtičkarji izvedeli kako pomemben je urbani prostor namenjen organiziranemu vrtnarjenju. 

Učinek na ciljno javnost zorej na mariborčane je velik, saj ko gredo na spletno stran društva in na 

facebook profil si najprej ogledajo film šele na to poiščejo kakšne druge vsebine, odkar je film 

naložen tudi na Youtube kanalu imamo povečan obisk fb profila društva. 

V naslednjem letu si želimo nadgraditi projekt z pisarno za urbane vrtičkarje, kjer bom delila 

vrtnarske in hortikulturne nasvete pri ureditvi okolice in pri urejanju vrta ter odprli bomo nove profile 

na socialnih omrežjih. 

Publikacijo o vrtnih habitatih bomo razdelili v vse vrtnarske centre ter knjižnice ter trgovine z zdravo 

prehrano takoj ko bodo razmere dopuščale. 
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