
 

 

Vabilo na dan odprtih vrat na 'Šubičko'  

Festival Chelsea Fringe Ljubljana, 19. maj 2015 ob 17.00, strešna terasa na 

Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, Šubičeva 1, III. nadstropje 

Poznate mednarodni alternativni vrtni festival Chelsea Fringe, ki že drugo leto zapored poteka tudi v 

Ljubljani? Prav v okviru tega festivala vam bomo krajinski arhitekti iz skupine Pazi!park v 

sodelovanju z organizatorjema v torek, 19. maja, ob 17h predstavili mali urbani strešni vrt na 

gimnaziji  Jožeta Plečnika, ki smo ga na pobudo profesorice biologije Darje Silan in na veliko veselje  

dijakov 'Šubičke' zasnovali in uredili kot učilnico na prostem.  

   

    

Program srečanja bo vključeval kratko predstavitev nastajanja in ustvarjanja vrta, voden ogled 

terase, pogostitev udeležencev in kratko delavnico o uporabi zelišč za čaje in druge zdravilne napitke. 

Pridružite se nam tudi vi in sami presodite, kako preprosto je lahko z dobro voljo, s pravo ekipo in 

dobro organizacijo ustvariti skupnostni vrt!  

Vljudno vabljeni! 

 



Chelsea Fringe se je kot alternativa prestižnemu festivalu Chelsea 

Flower Show rodil pred tremi leti v Londonu, lani pa se je razširil še 

na druga številna mesta po Veliki Britaniji in bil prvič organiziran 

tudi pri nas. Organizacijo in z njo popularizacijo vrtnarjenja v 

urbanih okoljih sta v naši prestolnici prevzeli Zelemenjava in Inštitut 

za politike prostora, ki pod taktirko Darje Fišer in Maje Simoneti 

tako na široko odpirata vrata ljubiteljem vrtnarjenja in z oživljanjem 

zelenih površin ponujata ustvarjanje nove podobe in identitete našega glavnega mesta. Brezplačni in 

netekmovalni dogodki, ki jih spremljajo predavanja, nastopi, sprehodi, delavnice in ulične 

predstavitve ter prireditve, so torej ob druženju prvenstveno namenjeni ozaveščanju mestne 

populacije ter opozarjanju na možnosti, ki jih lahko v različnih oblikah ozelenjevanja v javnem 

prostoru izkoristimo v urbanih središčih.  

 

Tak pristop k izobraževanju 

mlade populacije podpiramo 

vsi krajinski arhitekti iz 

društva Pazi!park, zato smo 

radi priskočili na pomoč in 

letos pomagali ozeleniti streho na Gimnaziji Jožeta 

Plečnika Ljubljana, da bo dijakom v bodoče služila kot 

odličen zeleni laboratorij za odkrivanje vseh zakonitosti 

narave. Da bo poslej učenje zanimivejše in bolj 

poglobljeno, se veselita tudi ravnatelj Anton Grosek in 

profesorica Darja Silan, saj bodo dijaki tik ob učilnici za 

biologijo spoznavali rastline in živali ter se od teh novih 

sosedov naučili veliko novega. Profesorica Silanova je v 

okviru programa Ekošole v ta trajnostno naravnani 

projekt uspešno povezala še podjetja, ki so ga s svojimi 

izdelki, svetovanjem in sodelovanjem njihovih 

predstavnikov tudi pomagala realizirati. 

 

KONTAKTI :  

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Šubičeva 1, 1000 Ljubljana , Mag. Darja Silan, prof. biologije, 

koordinatorica za srednje šole v programu Ekošola, M: 041 550 971, E: darja.silan@gmail.com:  

Društvo Pazi!park, Luka Vidic, krajinski arhitekt, M:031 337 441, E: pazipark@gmail.com 

Nastanek strešnega vrta na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani so omogočili: Družba Knauf Insulation 

iz Škofje Loke z izdelki Urbanscape, Semenarna d.d. Ljubljana s svojimi sadikami in semeni ter ostalimi izdelki za vrt, društvo 

Pazi!park, Ljubljana (zasnova vrta, izvedba, delavnice, svetovanje), družba Unicommerce iz Logatca z ročnim vrtnim 

orodjem Fiskars, mizarski mojster Uroš Centa (izdelava visokih in nizkih gred), jablano in rušje pa sta prispevali drevesnici 

Barbo in Čuden. 
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