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V stavbi na Mali ulici v Ljubljani, v kateri je bil
nekoč hamam, potem pa picerija Napoli, že nekaj
let domuje na moč uspešna »mestna igralnica« za
predšolske otroke, kjer se lahko za zmerno plačilo malčki v arhitekturno domiselnih prostorih in
prostorčkih naužijejo igre tudi v slabem vremenu.
Lansko leto je notranji program dopolnilo prav
tako izvirno urejeno zunanje igrišče. Njegova posebnost, ki presega tudi slovensko merilo, je obsežen vertikalni vrt na slepi fasadi sosednje hiše, ki
igrišču daje neke vrste zeleni zastor. Arhitekturno
sta igrišče zasnovali arhitektki Mateja Panter in
Špela Kuhar, pobuda za ozelenitev pa je prišla z
Mestne občine Ljubljana. Moči so združili še s
podjetjem Humko Bled in nastala je prava slovenska inovacija – prvi javni vertikalni vrt, ki sistem
zalivanja rešuje s podtalnico in hkrati toploto le-te uporablja za odtaljevanje substrata, ker bi se
sicer rastline zaradi zimskega sonca posušile.

Arhitektki sta želeli vertikalni vrt dopolniti z elementi opreme, ki simbolizirajo naravni vodni cikel:
kapljice so zasnovane kot obešeni elementi, ki se gibljejo v zraku in ustvarjajo dinamiko, reko ponazarja vijugasta oblika iz modre odbojne površine, nanjo pa so obešene ribe, ki ob otroškem udarcu
s paličico zacingljajo. Prozorne tridimenzionalne panele samega obešenega vrta prebada raster
odprtin, iz katerih v posebnem redu poganja izbrano rastlinje. V nižjem delu, dostopnem otroškim
ročicam, jih napolnjujejo dišavnice in jagode, katere otroci lahko nabirajo, vonjajo in jih preizkušajo
ter tako spoznavajo, da brez vode ni rastlin in življenja.
Ljubljana je z vertikalnim vrtom dobila svoj vzorčni primer zelene stene, ki je v svetu ena od mnogih »zelenih« pobud in načinov, s katerim želijo v zadnjem času prenaseljena svetovna mesta
izboljšati kakovost zraka, izolacijo stavb, povečati biološko pestrost, dvigniti kakovost bivanja …
Prednosti vertikalnih vrtov na stavbah naj bi bile tudi finančne – dvig cene nepremičnin (ob zeleni
fasadi se ljudje raje zadržujejo kot ob klasični), zmanjšanje porabe energije v stavbi ipd. Če morda
niste vedeli, zakaj je v senci rastlin hladneje kot v kaki drugi – rastline s procesom transpiracije
v zrak med »dihanjem« odvajajo mikrokapljice, ki so hladnejše od vroče okolice, saj črpajo vodo
iz hladnejših tal ali v tem primeru iz podtalnice. Za dober začetek bo 71 m2 zelene fasade dovolj;
patentiral jo je Humko Bled, rastni substrat v posebnih panelih iz steklene volne brez fenolov in
formaldehida pa je pripravil Knauf Insulation, ki v Sloveniji zadnja leta pospešeno deluje na področju zazelenjevanja objektov. Dobrodošli v Mali ulici in mali zeleni prestolnici!

