
Vabilo k sodelovanju na projektu 

Orehkova zelena oaza 

Spoštovani, sodelovanje, simbioza je eno temeljnih načel stvarstva. Prihajajo časi, ko bo to načelo 

izdatno pokazalo svoje prednosti pred individualnim pristopom, in utegne predstavljati celo edino 

možnost preživetja.  

 

Na območju Kranja se srečujemo s problemom pomanjkanja kakovostnih zemljišč, ki bi jih bilo 

mogoče najeti, poleg tega pa se izpostavlja problem njihovega varovanja. S projektom »Orehkova 

zelena oaza« želimo izkoristiti možnost, ki se odpira na precej velikem zemljišču ob Ljubljanski cesti, 

krajevna skupnost Orehek, katerega posebnost je, da nastaja v znamenju zanimivih kupolastih 

rastlinjakov. Gre za napredno tehnično rešitev, ki zaradi posebne geometrije prinaša kopico 

prednosti pred klasičnimi rastlinjaki, zaradi česar ima vegetacija na v notranjosti nameščenih visokih 

gredah idealne pogoje za rast skozi celo leto, tudi pozimi. V praksi sta se izkazali kot najprimernejši 

dve velikosti rastlinjakov – s premerom pet in osem metrov, v nekaj inačicah. 

Obravnavani projekt računa z najetim zemljiščem velikosti cca 4000 m2, ki bi ga predvidoma razdelili 

na 10 parcel velikosti cca 400 m2 in oddali interesentom v najem za dobo (do) 15 let (življenjska doba 

rastlinjaka).  

Na posamezni parceli bo možno postaviti kupolast rastlinjak izbrane velikosti ali pa vrtnariti brez 

njega, na visokih gredah ali klasično, saditi drevje, grmičevje on podobno. Celotno zemljišče bo 

ograjeno, imelo bo zagotovljeno oskrbo z vodo (rezervoarji v tleh) za zalivanje in električno energijo. 

Na sosednjem zemljišču že obstajajo pilotski rastlinjaki (6 rastlinjakov), ki imajo avtomatizirano 

zračenje, nakateri tudi kapilarno zalivanje. Okrog rastlinjakov so nameščene tudi visoke grede, sadno 

in drugo drevje, jagodičevje, prisotna sta tudi dva kokošnjaka... 

K projektu je možno pristopiti na več načinov: kot najemnik zemljišča, lastnik ali delni lastnik 

rastlinjaka, pa tudi kot najemnik rastlinjaka. Večji, osemmetrski rastlinjak namreč ponuja dovolj 

veliko pridelovalno površino za zadostitev potreb cca treh družin.  



Poleg individualne postavitve rastlinjaka, kar je za posameznika razmeroma draga rešitev, se odpirajo 

možnosti kot pri naprednem zadružništvu; interesenti združijo svoja sredstva, napore in znanje ter 

izkoriščajo vse prednosti takšnega pristopa: bistveno nižji vložek, vrtnarjenje na visoki ravni po 

načelih permakulture in biodinamike, vzajemno delovanje in reševanje težav, sodelovanje in 

medsebojna pomoč, usposabljanje, izobraževanje in deljenje izkušenj, menjava pridelkov in semen, 

modro gospodarjenje (skupno orodje) in upravljanje skupne lastnine... 

Možnih je kopica variant sodelovanja na projektu. 

Varianta A: najem zemljišča in klasična obdelava (na visokih gredah ali brez), brez rastlinjaka. Tu bi 

bilo možno zagotoviti možnost, da si najemniki pozimi zagotovijo določeno količino hrane, ki bi jo  

skupno pridelali v skupnem kupolastem rastlinjaku. 

Varianta B: Skupno financiranje - če se za izgradnjo 8-metrskega rastlinjaka (notranja površina cca 

50m2) npr. povežejo trije interesenti, bi bila investicija za posameznika cca 2500 do 2900€.  

Varianta C: Individualna investicija v rastlinjak (uporabnost cca 15 let); za petmetrski rastlinjak znaša 

cca 4000€, za osemmetrskega cca 7000-8000€.  

V vsaki od variant znaša letni najem parcele (400m2) 200€.  

Ob tem velja omeniti še naslednje: iniciatorji projekta računamo na donatorska ali sponzorska 

sredstva, ki bi jih uporabili za izgradnjo skupnega rastlinjaka oz. rastlinjakov. Te bi v zimskem času 

uporabili za delno zagotavljanje hrane vsem najemnikom po varianti C), čez leto pa bi jih ponudili 

članom v najem. 

Varianto D: Delen (tretjinski) najem rastlinjaka; računamo, da bi strošek najema znašal le 200-300€ 

na letni ravni.  

Obstaja tudi možnost dogovora za nadomestilo (dela) najemnine z oddajo določene količine 

pridelane hrane... 

Strošek za postavitev ograje bi se porazdelil na vse uporabnike in bi bil delno sponzoriran. 

Omenimo še, da je v vsakem primeru kolektivnega delovanja računati na visok nivo kakovosti 

pridelane hrane, pridelavo skozi vse leto ter pomemben element – varovanje zemljišča, ki bi bilo 

ograjeno in ustrezno zavarovano za primer kraj, ki sicer lahko izničijo ves vloženi trud. 

Možnosti je torej veliko in so primerne za različno »globoke žepe«. Za odlašanje ni časa kajti z deli bi 

začeli nemudoma. Vrtnariti bi lahko začeli že zdaj, kupole pa bi namestili do jeseni.  

Ko bodo znani interesenti oz. člani projekta, bo možno določiti natančna izhodišča ter okvir projekta, 

na tej osnovi pa bodo pridobljena donatorska sredstva; takrat bo možno pripraviti tudi natančnejšo 

kalkulacijo stroškov. Velja pohiteti, tudi zaradi naraščajočih stroškov materiala, ki že zdaj vrtoglavo 

naraščajo.  

Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti pri tem perspektivnem projektu, se oglasite s sporočilom na e-naslov 

zoran.zeleznikar@gmail.com; postregli vam bomo tudi z natančnejšimi informacijami in vas povabili 

na ogled pilotskih rastlinjakov. Prednost imajo kandidati, ki imajo izkušnje v vrtnarjenju, posebno 

naprednem - permakulturnega ali biodinamičnega tipa. 

Dobrodošli! 

 


