Zimska reportaža z Gradbišča
Najpomembnejši del Doživljajskega igrišča je rezerviran za otroke, starejše od 6 let. Poseben je tudi
zato, ker vstop na Gradbišče ni dovoljen staršem brez spremstva otrok. Poleg tega veljajo na
Gradbišču posebna pravila, ki so si jih otroci sami postavili. Med njimi je eno najpomembnejših
zagotovo pravilo, da vstop v hišo ni dovoljen brez soglasja lastnika. Zato sem hiše obiskovala v
spremstvu Matije, ki skrbi za varnost na Gradbišču in me je popeljal le do tistih hiš, za katere ima
dovoljenje prijateljev, da lahko vanje vstopa v njihovi odsotnosti, druge hiše so predstavili njihovi
uporabniki.

Pravila na Gradbišču
»Včasih je v kotu Gradbišča stala najvišja, dvonadstropna hiša, na kateri je stal celo kavč. Podrli smo
jo, ker ni bila več varna«, je pojasnil varnostnik Matija. Po pravilih Gradbišča podrejo tudi hiše, ki več
kot mesec dni niso v uporabi. Tako so ogledi in popravila hiš potekali tudi, ko je na igrišču zapadlo
veliko snega in je mraz stisnil pod minus 10 stopinj Celzija.

Zimsko spanje gugalnice z Gradbišča
Sicer se obličje Gradbišča tudi pozimi pogosto spreminja. Na sredini Gradbišča je ogromen kup peska,
ki lahko postane snežni poligon za sankanje in kepanje. V bližini med drevesi visi velika vrv za guganje
in je uporabna za skoke v kup snega. Matija, ki je bil izbran za vlogi varnostnika in sodnika, mi je
povedal, da sta bili na Gradbišču včasih še velika gugalnica, ki je trenutno v popravilu, in žičnica, ki so
jo poskušali popraviti, pa več ni šlo. Včasih je obstajala skupna hiša več otrok, ki se več ne uporablja,
ker ima zdaj vsak od njih svojo. Hoteli so ji dograditi tudi bazen.

Nekdanja skupna hiša Matije, Denisa in Alena

Peteršilj na skupnem vrtičku
Visoke grede na skupnem vrtu so prekrite s snegom, pod katerim še vedno rastejo jagode, peteršilj in
čebula. Lansko leto so na vrtu zasadili tudi korenček in solato, ampak z njima ni bilo nič, sta pa
obrodila čebula in češnjev paradižnik.

Notranja oprema hiše Aleksa in Dominika

Zraven stoji Matijeva hiša, ki je odprtega tipa, brez sten in strehe, opremljena je s smetnjaki iz
odpadnih avtomobilskih gum. V njej je bilo včasih sodišče, v katerem je Matija kot sodnik urejal
spore, če so se otroci prepirali med seboj.

Matijeva hiša je bila včasih sodišče
»Lahko ti povem, kdo je župan,« je veselo nadaljeval varnostnik Matija. »Volitve smo imeli in Matija,
ki ima tisto hišo tam, je bil izbran. V redu je z njim. Zdaj bodo počasi volitve, ker jih že dolgo ni bilo.
Morale bi biti že pred dvema mesecema.« Poleg župana bodo na volitvah prvič izvolili tudi
predsednika.

Županova hiša

Sosednjo hišo so zgradili Lukas, Damjan in Nuka. Prekrili so jo z deskami in plahto, tako, da ne zamaka
in voda sploh ne pride vanjo. Varnostnik Matija je na njen vogal skrbno nastavil vedro za zbiranje
vode.

Lukasova, Damjanova in Nukova hiša
S posebno strukturo v nizu hiš na levi strani Gradbišča se ponaša trikotna hiša Emirja. Kot je Emir
predstavil svojo hišo, si jo je točno takšno zamislil in ni zgrajena v trikotni obliki zaradi pomanjkanja
prostora ali katerega drugega razloga.

Emirjeva trikotna hiša

Žiga je svojo hišo postavil v zunanjem kotu Gradbišča, a se je odločil, da jo preda v reciklažo, ker si je
raje zamislil postaviti hišo na drevesu. Načrt zanjo še nastaja.

Žigova hiša na vogalu za reciklažo
Reciklirane hiše se v skladu z dogovorjenimi pravili razgradijo po mesecu neuporabe ali pa ker se
uporabniki tako odločijo, kot v Žigovem primeru. Njihove parcele lahko rezervirajo drugi otroci,
material pa se ponovno uporabi za gradnjo.

Hiše v začetni fazi gradnje

Na Gradbišču si hiše lahko postavljajo predvsem otroci, ki redno obiskujejo Doživljajsko igrišče. Tisti
otroci, ki lahko svoj čas namenijo gradnji le med počitnicami, imajo možnost na parcelah postavljati
začasne strukture in objekte. Počitnikarji Luka, Ajda in Hana so si postavili skupno rezidenco, za
katero skrbijo izmenično oziroma po dogovoru, ko je kateri od njih prisoten.

Počitniška rezidenca Luke, Ajde in Hane na robu Gradbišča
Posebej lično oblikovane so hiške deklet, opremljene z zavesami, okraski in drugimi pripomočki.
Aleksandrina hiša je okrašena s cvetličnim venčkom na vhodu in v notranjosti posuta s cvetnimi listi.

Aleksandrina hiška ob vhodu v Gradbišče

Sosednjo hišo si je prvotno zamislila Sara, a se je odločila, da vanjo povabi tudi druga dekleta in so jo
skupaj s Tijo, Klaro, Stelo in Kiaro opremile tako, da je vsaka nekaj prinesla od doma ali oblikovala iz
odpadnih materialov, najdenih na Gradbišču. Odločile so za kritino iz valovite pločevine namesto
podeskane strehe, četudi jim ob strani zamaka. Sara pojasni, da jo pač redno čistijo, iz tega razloga pa
so za stene uporabile potiskane zavese namesto lesa. Pripravljajo se na pomladansko čiščenje in
obdelavo zadnje stene, ker je hiša sedaj še odprta na strani, ki gleda proti ograji. Na sprednji strani, ki
je edina lesena, so ji nadele srček prijateljstva. Hiša je označena tudi s posebno barvno tablico z imeni
sodelavcev igrišča, saj so vanjo vsi dobrodošli.

Hiša Sare, Tije, Larise, Klare, Stele in Kiare
V isti ulici je nekaj deklet začelo postavljati še drugo hišo, a je še v delu in je tako še nisem obiskala.
Med njima pa stojita dve deški hiši največjih razsežnosti. Mohamed in Blaž skrbita za najširšo hišo, ki
je tudi popolnoma opremljena. Kot je pojasnil Mohamed, ima kopalnico in dve sobi, na strehi pa je
pohodna terasa z zaščitno ograjo.
Eno najvišjih hiš ima Tadej, ki je z Žigom in Sodelavko igrišča kljub snegu urejal svojo hišo, na kateri
trenutno nastaja balkon. V zgornjem nadstropju si je zamislil teraso z dnevno sobo in televizijo. V
spodnjem nadstropju je garaža, v katero lahko »kar noter zapelješ kolo ali samokolnico«. Garaža ima
tudi okno in s pravimi tečaji izdelana vrata, ki jim manjka samo še eno krilo.

Mohamedova in Blaževa hiša (levo) in Tadejeva hiša z balkonom (v sredini)
»To bo vse rumeno,« je še pojasnil Tadej in pokazal na vrata. Z Gradbišča me je odpravil z besedami:
»Grem po žeblje, ali kaj so že, šraufi. Žiga, pridi z mano, da vzameva kladiva.« Ker sem ostala sama
med hišami, sem jima morala slediti.
Zimske vtise je po Gradbišču zbirala nova Sodelavka.

