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POVZETEK 
 

Temo sem si izbrala, ker si želim seznaniti z načrtovanjem in urejanjem zunanjega bivalnega 

prostora, saj imamo že v družini posebno strast do narave. Že stari ata je bil vrtnar, sedaj pa 

ima tudi sestra vrtnarijo. Zato bi se želela poglobiti v to temo in se podučiti o vsem 

potrebnem za oblikovanje okolice hiše, kar mi bo mogoče koristilo tudi v bodoči karieri ali pa 

pri svetovanju oz. kot pomoč sestri. 

V diplomski nalogi se bom osredotočila na načrtovanje in urejanje zunanjega bivalnega 

prostora. Naš prostor je lahko zelo različnih oblik, odvisno od tega, kaj želimo od njega oz. kaj 

nam je v veselje. Nekatere osrečuje vrt s trato, grmovjem in nenavadno drevnino, druge pa 

jagodičje in sadno drevje v vrstah, kjer s škarjami v rokah skrbijo za red. Spet tretji morda 

ljubijo cvetlice na  urejenih gredicah ali pa imajo morda raje poljubno postavljene cvetlične 

blazine med slikovitim kamenjem. So tudi taki ljudje, ki si želijo trato, kjer se med krokusi, 

trobenticami in marjeticami počutijo kot na pravljičnem vrtu. Nekateri pa imajo namen 

pridelovati zelenjavo in gojiti šparglje ali pa si zamišljajo, kako bi naredili bazenček, v 

katerem bi med trstičjem in pisanimi lokvanji plavale zlate ribice. Mogoče bi od tega nekaj 

naredili, drugo pa ne opustili. Veliko možnosti je, kako urediti zunanji bivalni prostor oz. vrt.  

V nalogi bom predstavila osnovne smernice načrtovanja zunanjega prostora z upoštevanjem 

različnih dejavnosti, ki jih lahko opravljamo v vrtu. Opisala bom sestavne dele vrtov, zelenice, 

grajene elemente (vrtno opremo), vrtno teraso, sedišča, ograje, zelenje in rastline na splošno 

ter tlakovanje kot elemente oblikovanja. Osredotočila se bom tudi na to, kako narišemo vrtni 

načrt, kako želje uskladimo z možnostmi, kakšna zasaditev je primerna za posamezen letni 

čas, kako lahko vrt spremeni dodatna okrasna oprema. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Vrt, zelenje, vrtni načrt, rastlinjak, zimski vrt, vodni deli vrta, razsvetljava v vrtu, greda 
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ABSTRACT 
 

I chose this thopic, because I want to get information about the design and creation of 

outdoor living space. And because there is a special passion for nature that runs in our 

family. My grandfather was a gardener, my sister also has a horticultural activity and I would 

like to delve into this topic and learn about everything that is needed for the design of the 

surroundings of the house area, which is something I will also use in my future career, in 

advising, or to help my sister. 

The thesis will focus on the planning and design of external living space. It can be of very 

different shapes, depending on what we want from it, or what gives us pleasure. Some 

people are satisfied with gardens with lawn, bushes or unusual trees, while others prefer 

berries and fruit trees in lines where they maintain order with scissors in hands. Still others 

may love the flowers on strictly regulated flower-beds or many have rather arbitrarily placed 

flower-beds among the picturesque rocks. There are also those people who want a lawn, 

where the crocuses, primroses and daisies make them feel like they live in a fairy-tale 

garden. Some have the purpose to cultivate vegetables and asparagus or they imagine how 

to make a small pool in which the reeds and water lilies would swim among colorful goldfish. 

Maybe they will actualize some of these ideas but not abandon others. There are so many 

possibilities to plan outdoor living space or garden.  

In the thesis the basic planning guidelines to design outdoor living space are present, taking 

into account the different activities that one can perform in the garden. The components of 

gardens, lawns, built elements (garden equipment), garden terrace, seating, fences, 

vegetation and plants in general, and paving as design elements are described. The focus is 

on how to draw a garden plan, how to harmonize wishes and options, what planting is 

appropriate for each season, how the additional decorative garden can be changed with 

accessories. 

 

KEYWORDS : 

Garden, greenery, garden design, greenhouse, winter garden, water parts of the garden, 

lighting in the garden, the patch 
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I. UVOD 

 

Vrt velikokrat nastaja spontano – posejemo travo, posadimo drevje, običajno sadno, 

zasadimo kakšen grm, rože in v gredah rastejo zelenjava in zelišča. Vendar pa tako ustvarjen 

vrt najpogosteje ni videti tako izjemno kot v katalogih, v arboretumu ali morda pri sosedu. 

Da bi izdelali prefinjen, salonski videz, je potrebno predhodno strokovno načrtovanje vrta. 

Lep vrt je sad načrtnega dela, ki se začne z listom papirja in svinčnikom. Dober načrt je pogoj, 

da z leti postane vrt lep, zanimiv in urejen. Načrtujemo lahko sami, lahko pa zaupamo 

izdelavo načrta strokovnjakom. 

Glavno vodilo vsakega načrtovanja mora biti, da je vrt narejen v skladu z lastnikovimi željami. 

Vrt, ki lastniku ni všeč ali pa ga preveč obremenjuje, ne bo nikoli dosegel svojega namena, 

niti ne bo zasijal v vsej svoji lepoti.  

Vrt naj se načrtuje s tehtnim premislekom. Rastline rastejo in zahtevajo prostor, 

pričakovanja lastnika se z leti spreminjajo. Zato moramo upoštevati, da se vrt ves čas 

spreminja in da dve leti zapored ni enak. Pomisliti je treba na to, kako bo se bo vrt skladal z 

zunanjo podobo hiše, kako se bo vizualno prilegala ograja ter, navsezadnje, kako bo 

zemljišče videti iz bližnje in daljne okolice. 

S kakovostnim načrtom bo naš vrt postal unikatno delo, ki nam bo prinašal obilo veselja in 

užitkov ne glede na letni čas. 
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II. TEORETIČNE OSNOVE 

 

1. IZBIRA GRADBENE PARCELE 

 

Načrtovanje svojega doma najprej začnemo z izbiro gradbene parcele. Po navadi se odločimo 

za kraj v bližini naše službe, ki ima možnost graditve v komunalno urejenem območju in pa 

seveda upoštevamo tudi ceno gradbene parcele. Velikosti gradbenih parcel se največkrat 

gibljejo od 400 do 500 m2. Če želimo večjo parcelo pa najlažje pridemo do nje na podeželju.  

Z velikostjo parcele hkrati sovpada zahtevnost urejanja okolice oz. vrta. Čim večja je parcela, 

zahtevnejše je urejanje okolice. Običajno so dodeljene parcele pravokotne oblike, ki pa za 

razgibano ureditev vrta niso najbolj primerne, saj je vrt nekaj, kar se želi prosto razvijati. Zato 

ni nič narobe, če je naša parcela 

nepravilne oblike, saj nam je oblikovanje 

takega vrta lahko le še v večji izziv. 

Najbolj primerno je, če hišo postavimo 

čim bližje k cesti, da tako prihranimo čim 

več prostora za bivalni vrt. Neugodne pa 

so parcele ob vrstnih hišah, ki so ozke, 

podolgovate in široke komaj toliko kot 

hiša ter dolge do 20 m ali več.  

 

 

Pri načrtovanju je zelo pomembno, da upoštevamo tudi podnebne razmere. Od njih je 

odvisno, ali si želimo več sonca ali se raje skrivamo pred njim. Za bivanje in ureditev vrta so 

zelo neugodne severne, senčne lege in povsem južne, ki so močno izpostavljene soncu. Na 

splošno velja, da je najugodnejša vzhodna in jugovzhodna lega zemljišča. 

Vrsta tal je tudi zelo pomemben dejavnik pri nastajajočem vrtu. Najbolj primerna gradbena 

parcela je tista, kjer že raste nekaj drevja, grmovja in zelenja, ki pa je po navadi zanemarjeno 

in se ga večini ne zdi vredno ohraniti. Rastlinje lahko prilagodimo vrsti tal, lahko pa tla tudi 

precej izboljšamo. Suha, peščena tla lažje spremenimo v dobra vrtna tla, kot težka ilovnata 

do glinasta, saj so prva topla, se hitreje ogrejejo in omogočajo rastlinam ugodnejše razmere 

za rast. 

 

 

Slika 1: Urejanje gradbene parcele 
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2.  HIŠA IN VRT  

 

Hiša v splošnem pomenu pomeni in se nanaša na zatočišče ali stavbo ter strukturo, ki je 

stanovanje ali kraj bivanja z ljudmi. Med hišo in vrtom se spletajo najrazličnejše vezi. Za 

skladno povezavo med njima je odločilna njena arhitektura. Vrt brez hiše ni pravi vrt, saj mu 

manjka osrednji element, neko jedro, ki obvladuje ta prostor. Na podeželju je hiša brez vrta 

ali samo z nizkim zelenjem gola in preveč izstopa. Tudi samo nasad sadnega drevja je ne 

more povezati s širšim okoljem. Vrt ni le del narave, pač pa spoj naravnega in grajenega. 

Dandanes vrt ni namenjen le za okras, kot je bil včasih, ampak je razširjeno stanovanje na 

prostem. Na trato se radi uležemo, spomladi si poiščemo prostor na soncu, v poletni vročini 

pa se zatečemo v senco. Tudi vrt mora biti smotrno urejen, tako kot stanovanje, kjer je vse 

na svojem najprimernejšem mestu. Da uredimo tak vrt pa potrebujemo kar nekaj idej. 

Nekateri ljudje pričakujejo, da bodo že imeli lep in privlačen vrt, ko si kupijo lepe in drage 

rastline, vendar brez dobre organizacije in dela temu ni tako. Vrt še nima pravega videza, če 

so rastline zasajene brez kritične presoje glede njihovega druženja. Poleg tega pa se 

rastlinam na vrtu pridružijo še razni grajeni elementi, ki oblikujejo vrt kot celoto. 

Zelo pomembna so prava razmerja med hišo, rastlinjem in vsemi grajenimi elementi (vrtna 

ograja, vhod, poti, podporni zidovi itd.). Med hišo in naravo naj vladajo harmonija, mirnost in 

ubranost, ne pa kričeča nasprotja. Izogibajmo se nepotrebnih stvari, ki so izraz slabega okusa 

(odvečnega okrasja na ograjah, palčkov in gradov, nenaravno urejenih skalnjakov ipd.). 

Vrtni prostor je najbolje izkoriščen, če je hiša pomaknjena k cesti in odmaknjena od nje le 

toliko, kolikor je potrebno za parkiranje in udoben dovoz v garažo. Tako imamo vrt v celoti 

povezan in ga lažje uredimo po svojih željah. 

Zelo pomemben je prostor med hišo in vrtom, kjer stopimo iz dnevnih prostorov na teraso, 

saj je terasa pomemben del vrtnega prostora. Terasa loči vrt od hiše in ustvarja jasna 

razmerja med grajenimi elementi in zelenjem. Njena velikost je odvisna od razgibanosti 

arhitekture. Če je le možno, naj bo terasa tako široka, kot je visoka fasada. Najlepše je, če 

lahko stopimo nanjo kar čez prag. Pomembno je tudi, kakšen dostop imamo s terase naprej 

na vrt. Ta naj bo čim lažji, brez številnih stopnic. S terase naj se pogled naprej odpira v vrt. 
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3. OSNOVE OBLIKOVANJA VRTOV 

 

Bernard (1999) je navedla, da: »se osnovne sestavine vrta delijo na grajene in žive. Vendar 

imajo tudi neživi elementi, iz katerih gradimo opremo vrta, denimo kamen, les železo, svoj 

pomen, svojo izrazno moč. Z njimi oblikujemo ogrodje vrta. Njihova velikost in oblika izvirata 

iz namena, za katerega jih potrebujemo. Brez tega vrt ni pravi vrt, pač pa le del narave.  

Živi element, nasproten grajenemu, je rastlina. Ker so rastline z živalmi neločljivo povezane, 

pogosto omenjamo tudi te. Rastline so naravni in odločilen element oblikovanja vrta. Njihova 

pravilna uporaba je za oblikovanje vrta izrednega pomena, saj jih je treba ne le poznati, pač 

pa tudi družiti. Njihova vloga ni več kot nekdaj zgolj dekorativna. Rastline nočejo 

predstavljati le svoje vsiljene oblike kot rezane žive meje, krogle in piramide. Pokazati hočejo 

svojo posebno življenjsko obliko, rasti zraven njim fiziognomsko sorodne družbe rastlin in se 

razviti do popolne lepote. 

Za ustrezno oblikovanje vrta potrebujemo dobro osnovo: tako potrebno tehnično in 

praktično znanje za oblikovanje grajenega kot poznavanje rastlinskega materiala pa tudi 

določeno umetniško sposobnost oblikovanja. Za oblikovanje ni pravil, saj imamo pri tem 

veliko možnosti za uresničevanje svojih zamisli. Splošna načela oblikovanja ne veljajo le za vrt 

v celoti, pač pa tudi za posamezne dele. Oblikovanje je lahko enostavno do vsestransko, 

umirjeno do razgibano. Kljub raznolikosti uporabljenega materiala pa naj vedno učinkuje kot 

celota, ki je uglašena s svojim okoljem. 

Vrt osnujemo najprej v grobih obrisih, nato šele v podrobnostih. Med prostimi in zasajenimi 

površinami naj bo pravo sorazmerje, prav tako med ospredjem in ozadjem, med levo in 

desno stranjo vrta. Pomembna so tudi sorazmerja med višinami, posebno višina hiše in 

drevja. Za skladnost je potrebna določena enotnost materialov, oblik in barv. Rastline naj se 

ponavljajo v določenih ritmih. Razlike v obliki, barvi in strukturi ustvarjajo napetost in delajo 

vrt zanimiv. S kontrasti stopnjujejo učinke. 

Z omejevanjem vrta, posebno z večjim drevjem in grmovjem, ustvarimo vtis zaključenega 

prostora. Tega pa ne dosežemo takoj, pač pa šele z leti. Pri odločanju za striženo živo mejo 

imejmo pred očmi, da so prijetnejše rahle, neenakomerne skupine lesnatih rastlin, ki 

zabrišejo ostre meje vrta. 

Z zelenjem ali grajenimi elementi razčlenimo mejni nasad v več prostorov, ki jih povežemo z 

zanimivimi prehodi. Tudi poti so pomemben element pri oblikovanju vrta, vsekakor jih 

prilagodimo celoti. V zelo majhnem vrtu naj prostora ne delijo po nepotrebnem. Za hojo je 

namenjena tudi trata. Ponekod zadostujejo že plošče za stopinje v trati ali med rastlinami. 

Poglede v vrtu najbolj priteguje hiša. Od vhoda in z oken ali terase pa usmerimo poglede na 

lep grm, vrtno uto ali močvaro in še zlasti na lepo okolico. 
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Kot na vseh drugih področjih je za dober pristop tudi pri oblikovanju vrtov dobro upoštevati 

določena načela,« (str. 52, 53). 

 

3.1. IZBIRA SLOGA 

 

3.1.1 ARHITEKTONSKO ALI KRAJINSKO 

 

 »Obe načeli sta bili vedno zastopani v zgodovini vrtne umetnosti. Simetrija je bila 

pomembna tam, kjer si je človek podredil naravo. To je bilo povsem prisotno v nekdanjih 

grajskih vrtovih in na drugih reprezentančnih površinah, pa tudi v koristnih zelenjavnih in 

zeliščnih vrtovih, kjer so rastline razvrščene po človekovi volji. Temu nasprotno krajinsko 

oblikovanje pa še ne pomeni, da povsem posnemamo naravno, razgibano, ker lahko vodi v 

kaotično. Sedanje oblikovanje dopušča eno in drugo. Odločilno je, kje dajemo prednost 

enemu in kje drugemu,« (Bernard, 1999, str. 53, 54). 

 

3.1.2  SIMETRIČNO ALI NESIMETRIČNO 

 

»V vrtu lahko prevladujejo strogo geometrijske oblike površin – pravokotnik, krog in še druge 

ali pa nepravilne – ledvičaste in z drugimi nepravilnimi linijami omejene oblike. Pri tem je 

simetrija uporabljena tam, kjer človek gospoduje nad naravo, kot smo že omenili pri gradivih 

in v vrtovih za pridelavo raznih vrtnih rastlin. Čeprav je nekaj časa prevladovalo mnenje, da je 

simetrija preživela, pa sedanje oblikovanje dopušča eno in drugo. Kjer je simetrija zaželena, 

prav tako moti, če je ne najdemo, enako tam, kjer ni primerna. Majhen vrt lahko dobi svojo 

privlačnost prav zaradi simetrične ureditve, pač pa je povsem zgrešena v večjem sonaravno 

oblikovanem vrtu,« (Bernard, 1999, str. 54). 

 

3.1.3 VODORAVNO ALI NAVPIČNO 

 

»Ravna površina izraža mir. Okrog nje razvrščene vertikale to površino le zaokrožijo in 

okrepijo občutek zaprtosti vase, umirjenosti. Vse pokončno deluje vzvišeno in opozarja nase. 

Če je v trati zasajenega preveč drevja, to deluje nemirno. S posameznim drevesom označimo 

potek poti, njen razcep ali križišče,« (Bernard, 1999, str. 54). 
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3.1.4 ENOTNO ALI RAZNOLIKO 

 

Pri oblikovanju vrta moramo posamezne elemente vrtnega oblikovanja spojiti v neko celoto, 

tako grajene kot rastlinske. Rastlinje moramo zasaditi v nekem zaporedju, da nastane prava 

harmonija, da ne daje vtisa prevelike raznolikosti. Tudi grajeni elementi morajo biti po 

velikosti podrejeni celoti vrta, da ni kateri preveč vpadljiv. 

 

3.1.5. VBOČENO ALI IZBOČENO 

 

Med pomembne sestavine oblikovanja vrta štejemo tudi konkavne ali navznoter obrnjene in 

konveksne ali navzven obrnjene oblike. Vbočeno je vabljivo, intimno, priteguje k ogledu, 

izbočeno pa odbija. Vrtu prijetne so navznoter obrnjene linije robnega zelenja, bregov ter 

nasadov. Zaželene so zaobljene oblike bregov in rahlo vdolbene travne površine. Vrtne klopi 

zato vedno postavimo na vbočen del poti. Na izbočena mesta postavimo navadno vertikalne 

motive, saj so bolj poudarjena in imajo večji ter lepši učinek na vrt. Tako na primer stožčastih 

cipres nikoli ne sadimo v kotanjo, ampak na malo dvignjena, izbočena mesta. 

 

3.1.6. MIRNO ALI RAZGIBANO 

 

Vrt naj izžareva mir, zato ga ne preobložimo z vsem mogočim, da ne deluje nemirno. 

Potrebno je pravo razmerje med posameznimi elementi oblikovanja. Vtis razgibanosti dajejo 

stopnišča, zidovi, grede s cvetjem, grmovja in tekoča voda. Zato take površine potrebujejo 

mirno ozadje trate ali žive meje.  

 

3.1.7. SVETLO ALI TEMNO 

 

V menjavi svetlobe in sence je velik čar, zato njenih učinkov ne prepustimo naključju, ampak 

jih vnaprej predvidimo. S primerno zasaditvijo ustvarjamo temne, senčne kote, da so drugod 

sončni, svetli kotički tem prijetnejši. Številne vrste okrasnih rastlin bodo uspevale in imele 

naravno košato rast le na odprtih in sončnih kotičkih. Skoraj vse enoletnice dobijo na senčnih 

rastiščih predolga stebla, slabo cvetijo in se grdo razraščajo. V senčnih razmerah dobro 

uspevajo spomladanske čebulice ter različne vrste trajnic, kot je na primer hosta. 
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3.2. BARVE V VRTU 

 

Barve v vrtu igrajo pomembno vlogo, 

vendar velikokrat pri izbiri rastlin za vrt 

izbiramo le-te glede na njihov izgled – 

torej, kaj nam je všeč na prvi pogled. V 

vrtu imajo pomembno vlogo tudi 

barve. Izbira barve in s tem tudi rastlin 

se je skozi zgodovino spreminjala. Naši 

predniki niso imeli tako zelo široke 

palete rastlin in z njimi barv. Izbira 

rastlin in barv se je širila skozi stoletja s 

pomočjo žlahtnjenja. V vrtovih naših 

prednikov je tako velikokrat 

 prevladovala zelena barva.  

  

Barve se spreminjajo tudi glede na osvetljenost. Na primer temne barve se v temnem kotičku 

izgubijo, medtem ko nam na svetlem mestu pričarajo občutek globine. Z barvami lahko nek 

prostor optično povečamo ali zmanjšamo. Z njimi lahko pričaramo v vrtu tudi različna 

razpoloženja. 

 

Barve so pomembna sestavina vsakega vrta. Če vemo, kako jih uporabljati (kombinirati), 

lahko vrtu dodamo dodaten čar. S pravilnimi barvnimi kombinacijami lahko naredimo 

majhen vrt večji in večji vrt manjši. 

V osnovi poznamo šest barv. Le-te so barve mavrice, ki jih dobimo tako, da spustimo 

svetlobni žarek skozi prizmo, kjer se žarek lomi v ločene in jasne barve. 

Medtem ko mi vidimo vse barve mavrice, naše oko 

pravzaprav zaznava samo tri: rdečo, rumeno in modro. 

Tem trem barvam pravimo primarne barve. 

 

Ostale barve, ki jih vidimo v mavrici, pa so: 

oranžna, ki je mešanica rdeče in rumene, zelena, ki je 

mešanica rumene in modre, ter vijolična, ki je mešanica 

modre in rdeče. Tem trem barvam pa pravimo 

sekundarne barve, ker so nastale z mešanjem primarnih 

barv. 

Slika 2: Zelene barve vrta 

Slika 3: Barvni krog 
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Če zgoraj naštete barve nanizamo na nek trak in ga upognemo, dobimo tako imenovani 

barvni krog. Če barvni krog razdelimo na polovico, bomo dobili na eni strani hladne, na drugi 

pa tople barve. Barvni krog lahko uporabimo za prikazovanje razlik med harmonijami in 

kontrasti.  

           

3.2.1. HARMONIJE 

 

Če želimo v vrtu doseči harmonično zasaditev, bomo skupaj sadili rastline, ki vsebujejo barve, 

ki na barvnem krogu ležijo ena poleg druge. 

Harmonične zasaditve so lahko pomirjajoče, sproščujoče, razburljive ali živahne. Na primer 

kombinacija modre, rumene in zelene deluje sproščujoče in pomirjajoče, kombinacija 

oranžne, rumene in rdeče pa deluje živahno in polno energije. 

              

 

 

 

 

 

 

                             

                       

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Kombinacija barv-

modre, rumene in zelene 

Slika 5: Kombinacija barv-oranžne, rumene in rdeče 
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3.2.2. KONTRASTI 

 

Zasaditve z rastlinami, ki imajo cvetove ali liste v barvah, ki si na barvnem krogu niso blizu 

(nasproti ležeče), so poznane kot kontrastne zasaditve. Kontrasti vedno vsebujejo tople 

barve, ki se ujemajo s hladnimi barvami. Barve, ki si na barvnem krogu ležijo nasproti, so 

znane tudi kot dopolnilne barve, npr.:  

• rdeča in zelena, 

• oranžna in modra, 

• rumena in vijolična. 

 

3.2.3. BARVNA JAKOST 

 

Kot vemo, imajo barve različne jakosti. Če želimo v vrtu doseči močan kontrast, bomo izbirali 

rastline, ki vsebujejo barve, ki so si nasproti ležeče na barvnem krogu. Pri tem pa moramo 

biti pazljivi, da bomo vnesli v vrt približno enako količino ene in druge barve. Podobno je pri 

harmoničnih zasaditvah. 

Marsikdo si zaželi imeti vrt zasajen samo z eno barvo. Tudi takšni vrtovi so lahko zanimivi. Pri 

tem pa izbiramo rastline, ki vsebujejo isto barvo v različnih odtenkih. Znani so npr. angleški 

beli vrtovi. 

Ker poznamo veliko različnih barv, moramo vedeti tudi, da imajo različne nianse in da so 

nekatere zelo nasičene. 

 

3.2.4. NASIČENOST IN NIANSE 

 

Nasičena barva je barva, ki je zelo intenzivna in čista. Bolj kot je barva nasičena, bolj bo 

izstopala iz okolice. Vse to je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju vrtov, še posebej, če 

uporabljamo močne barve, kot so npr. oranžna, rdeča in rumena. Te barve uporabljamo v 

vrtu, če želimo imeti močne in bogate barve (z njimi poudarimo kakšen vrtni element). 

 

Če je nasičenost nekakšno merilo za barvno intenzivnost, so nianse merilo za svetlo in 

temno. Vse barve vsebujejo nianse, ki so lahko svetle ali temne. Tako ima npr. rumena svetle 

nianse, vijolična pa temne. 
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3.2.5. HLADNE BARVE 

 

Hladne barve so barve, ki jih uporabljamo za poudarjanje globine in prostornosti. Ker so to 

navadno bolj temne in umirjene barve, jih uporabljamo v svetlih predelih vrta, če želimo 

doseči učinek večjega vrta. Z njimi lahko tudi umirimo močne barve z druge polovice 

barvnega kroga ali pa jih uporabimo za kontrastne barve. Prav tako lahko s hladnimi barvami 

ustvarimo zanimive harmonične zasaditve.  

Med hladne barve prištevamo: zeleno, modro, vijolično, črno, sivo ter belo. V nadaljevanju 

sledi opis posamezne barve in njen pomen v vrtu. 

 

3.2.5.1. ZELENA POMIRJA 

 

Zelena je barva, ki je v naravi najbolj zastopana, saj je barva vegetacije. Ker deluje 

pomirjajoče, jo uporabljamo v predelu vrta, kjer bomo počivali (npr. gledanje zelene barve 

pomaga ublažiti glavobole). Je tudi barva, ki jo lahko kombiniramo skoraj z vsako barvo. 

 

Nekateri so mišljenja, da z zeleno ne moremo narediti zanimivega vrta, vendar se motijo. 

Kvaliteta zelene barve je v tem, da jo lahko v vrtu uporabljamo tudi samostojno, saj imajo 

rastline liste različnih oblik, 

teksture in so lahko v 

različnih odtenkih zelene. Z 

različno višino rastlin pa 

lahko v vrt vnesemo tudi 

občutek razgibanosti. 

Dobre kontrastne zasaditve z 

zeleno barvo bomo dobili, če 

ji dodamo rdečo barvo. 

Harmonične zasaditve pa 

bomo dosegli z dodajanjem 

modre in/ali rumene, saj je 

zelena mešanica ravno teh 

dveh barv. Zelena se 

uporablja tudi za umirjanje močnih barv – je nekakšen blažilec. 

 

 

Slika 6: Zimzelene rastline-pozimi nam v vrt vnesejo življenje 
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3.2.5.2. MODRA OHLADI 

 

Modra je zelo hladna barva, zato je v vročih poletjih dovolj že samo pogled npr. na modro 

morje, da nas osveži. Uporablja se tudi za poudarjanje globine in prostornosti, zato jo 

največkrat sadimo na robove v vrtovih. 

Poleg zelene je modra barva najbolj prijetna barva, ki jo uporabljamo v vrtovih. Dobro deluje 

skoraj z vsemi ostalimi barvami. Z vijolično in zeleno barvo tvori nežne harmonične zasaditve, 

v kontrastnih zasaditvah pa umirja močne barve, kot sta oranžna (komplementarna barva) in 

rumena, ki še vedno lahko delujeta svetlo.  

Modrapride najbolj do izraza, če jo uporabljamo v senci. Na primer pod drevesi lahko 

pričaramo iluzijo, da je tam jezero. Na soncu bo delovala modra nekoliko topleje in lahko 

odseva odtenke rožnate barve. Tako lahko k takšnim rastlinam kombiniramo rožnato barvo 

in bomo ustvarili harmonično zasaditev, ki bo delovala osvežujoče. 

Temno modri cvetovi imajo posebno vrednost. 

Če jih kombiniramo z belo cvetočimi rastlinami, 

bodo ostali vidni dalj kot ostale barve. Temu je 

tako zaradi tega, ker je oko bolj dovzetno za 

modro barvo v mraku in ker se ob sončnem 

zahodu začne pojavljati modra barva. To lahko 

izkoristimo tako, da zasadimo prostor, kjer se 

zadržujemo ob poletnih večerih, z 

 modro in belo barvo. 

 

 

3.2.5.3. VIJOLIČNA, SIMBOL PRESTIŽA 

 

Vijolična je ena izmed najbolj bogatih in razkošnih barv. V nekaterih kulturah je vijolična 

simbol za prestiž, družbeni položaj in bogastvo, drugje pa jo povezujejo z žalovanjem. S 

temno vijolično lahko v vrtu ustvarimo kotiček, kjer bomo meditirali. Vijolična je tudi barva, 

ki jo najdemo na robu mavrice. 

Vijolična ima recesivno lastnost, saj se lahko v vrtu ob kombinaciji z zeleno in ostalimi 

močnejšimi barvami izgubi. Tako je priporočljivo, da uporabljamo vijolično barvo v skupinskih 

zasaditvah nekje, kjer bo prišla do izraza (npr. skupinske zasaditve iz sivke (Lavandula sp.)). 

Slika 7: Modra barva rastlin-svišč (Gentiana) 
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Vijolično tako kot modro uporabljamo bolj v ozadjih za dodajanje globine. Deluje diskretno in 

sproščujoče. Vijolična barva ima tudi to lastnost, da bo ob dodajanju drugih barv spremenila 

barvo – npr. z dodatkom rdeče bo delovala bolj purpurno rdeče, z dodatkom modre pa bo 

delovala bolj modro. Z njo lahko tudi omilimo živahne barve (npr. rumeno). 

Harmonične zasaditve z vijolično bomo dosegli, če ji bomo dodajali modro in/ali rožnato. 

Vijolična je tudi najbolj temna barva na barvnem krogu in je že zelo blizu črni barvi. Njena 

kontrastna barva je rumena. Pri tej kontrastni kombinaciji moramo biti pazljivi, da ne bomo 

uporabljali preveč temno vijolične in močne rumene, ker bo rumena preveč izstopala. 

Poskušajmo najti bolj umirjene vijolične in nežno rumene barve.  

 

3.2.5.4. ČRNE NI V NARAVI 

 

Črna je barva, ki ni zastopana na barvnem krogu, a bi jo vseeno rada omenila. V naravi črne 

barve ni – obstajajo črnikave barve. Rastline s črnimi cvetovi delujejo očarljivo in nenaravno. 

Mogoče se ravno zaradi tega žlahtnitelji že dolga stoletja trudijo, da bi dobili čisto črno barvo 

v cvetu katere od rastlin.  

Kot sem zapisala v prejšnjem odstavku, črne barve v naravi ni. Cvetovi, listje in stebla, ki 

izgledajo črno, vedno vsebujejo še eno barvo – rdečo ali vijolično. Črna barva vnese v nasad 

dramatičnost, zato jo lahko vnašamo v vrt na pravšnji razdalji.  

Črna ima na nasprotni strani belo barvo, s katero tvori kontrast. V vrtu jo uporabljamo 

predvsem za poudarjanje globine. Sama barva pa pomeni odsotnost svetlobe in predstavlja 

nedostopnost ter individualnost. 

 

Slika 8: Skupinska zasaditev iz sivke (Lavandule) 
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3.2.5.5. SIVA POVEZUJE MOČNE BARVE 

 

Siva je barva, ki lahko pastelne barve naredi bolj intenzivne, na drugi strani pa nevtralizira 

(umiri) kričeče barve. Čeprav je siva v naravi malo zastopana, ima 'diplomatsko' vlogo, saj 

pomaga povezovati barve, ki se drugače med sabo tepejo. 

 

Siva je bolj nevtralna barva in se velikokrat uporablja za ozadja, da pridejo druge barve bolj 

do izraza. Zelo uporabna je v kombinaciji z močnimi barvami, ki se jih drugače izogibamo. 

Tako lahko dosežemo kontrastno zasaditev, če kombiniramo sivo z rastlinami, ki imajo temne 

cvetove ali liste (npr. temno vijolična, temno rdeča barva). Harmonične zasaditve bomo 

dosegli, če bomo k sivi kombinirali modre, rožnate in krem barve. 

 

Siva je nekakšen kompromis med 

belo in zeleno, kajti velikokrat se 

zgodi, da je bela v neki kombinaciji 

premočna, zelena pa ne umiri 

barv, kot smo si zamislili.  

V naravi ne zasledimo veliko sive, 

največkrat jo najdemo v sivih listih. 

Takšne rastline (sivo-listne) so v 

večini sukulenti in imajo rade suha 

področja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Rman (Achillea) – preden se cvetki odprejo, so sive barve 

prav tako kot njegovi listi 
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3.2.5.6. NEPRECENLJIVA BELA V VRTU 

 

Bela pravzaprav ni barva, a ima neprecenljiv efekt v vrtu, saj: 

na soncu deluje hladno in osvežujoče, v senci 

osvetli temne kotičke in je zvečer zadnja barva, ki 

jo še vidimo, ko se ostale barve že izgubijo v 

ozadje. 

Je tudi barva nasprotij, saj lahko deluje hladno in 

elegantno, na drugi strani pa je lahko romantična. 

 

 

Belo lahko kombiniramo z vsemi ostalimi barvami. Harmonične zasaditve z belo barvo 

delujejo osvežujoče in spodbudno. V kontrastnih zasaditvah pa lahko bela deluje kot blažilec 

med dvema močnima barvama. Poznane so tudi zasaditve, kjer je uporabljena samo bela 

barva. Takšni vrtovi lahko včasih delujejo dolgočasno, a tudi razgibano. 

V zasaditvah, kjer imamo poleg bele tudi zeleno, lahko uporabimo rastline z velikimi belimi 

cvetovi. Če pa uporabljamo belo v mešanih zasaditvah, kjer je uporabljenih več barv, je 

priporočljivo, da imajo rastline manjše bele cvetove, da bela ne izstopa preveč. 

 

3.2.6. TOPLE BARVE 

 

Tople barve so barve, ki so zelo močne in hitro pritegnejo pozornost. Zato jih velikokrat 

uporabljamo v predelu vrta, kjer želimo nekaj poudariti oziroma nek predel vrta poživiti, 

osvetliti. Ker so to močne barve, jih v vrt vnašamo previdno (raje manj kot preveč). 

Med tople barve prištevamo: rdečo, oranžno, rumeno ter rožnato. 

Pa si poglejmo posamezno barvo bolj podrobno, da bomo ugotovili njen pomen v vrtu. 

 

 

 

 

Slika 10: Snežna kepa (Viburnum opulus 

Roseum) 
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3.2.6.1. RDEČA ZA DINAMIKO 

 

Rdeča je topla in vznemirjajoča barva, ki je sinonim za nevarnost in agresijo, po drugi strani 

pa je tudi sinonim za ljubezen. Z rdečo lahko v vrt vnesemo strast in dramo, kar drugim 

barvam ne more uspeti. 

Harmonične zasaditve z rdečo je težko doseči, ampak kontrastne zasaditve so pa vedno 

dramatične in izstopajoče. V naravi rdeče ne najdemo veliko, bolj se pojavlja v jesenskih 

mesecih, ko se obarvajo listi in dobimo zanimive jesenske palete. Ker je rdeča močna barva, 

jo v vrt vnašamo previdno. Uporabljamo jo v predelu vrta, kjer se bodo dogajale dinamične 

dejavnosti. 

Poznamo dve različni vrsti rdeče barve: tople rdeče, ki se nagibajo bolj proti rumenim (npr. 

škrlatna, živo rdeča,…) in hladne rdeče, ki se nagibajo bolj proti vijoličnim (npr. temno rdeča). 

Za razliko od drugih barv je rdeča barva resnično rdeča v svoji najbolj nasičeni obliki. 

 

3.2.6.2. ORANŽNA SPODBUJA APETIT 

 

Oranžna je zelo zahtevna barva, ki kar kriči po pozornosti. Težko jo je kombinirati s katerimi 

drugimi barvami, ker je zelo močna barva. Najbolje deluje v kombinaciji z rumeno in rdečo, 

saj je mešanica  teh dveh barv.  

Z oranžno bomo v vrt vnesli toploto in ga poživili. Ker je topla barva, jo bomo najlaže 

kombinirali z ostalimi toplimi barvami. Tako bomo tudi dosegli harmonične zasaditve. Če 

želimo doseči kontrastno zasaditev, jo bomo kombinirali z modro. 

Slika 12: Topla barva cvetlic – škrlatno rdeča – poljski 

mak (Papaver rgoeas) 

Slika 11: Hladna barva rože – temno rdeča – dišečnik 

(Calycanthus) 
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V naravi oranžne ni veliko, tako kot 

rdeča se tudi oranžna pojavlja bolj v 

jesenskih mesecih. Oranžna je močna 

barva, zato jo uporabljamo oziroma 

vnašamo v vrt previdno – bolje manj 

kot preveč. V vrtu jo uporabljamo v 

predelih, kjer se nameravamo hraniti, 

saj spodbuja apetit. 

  

                                                                                  

 

    

3.2.6.3. RUMENA OSVETLI TEMNE KOTIČKE 

 

Rumena je barva, ki simbolizira sonce, toploto, zlato, … Ker je bolj živahna barva, bo v vrt 

vnesla svetlobo in bo posvetlila temne kotičke. Na primer zlato rumena bo najbolje delovala 

na soncu, medtem ko bodo nežno rumene barve vnesle nekaj svetlobe v temnejše predele 

vrta. 

Harmonične zasaditve z rumeno bodo delovale mehko in sončno. Kontrastne zasaditve pa 

lahko delujejo živahno in izjemno prijetno, ne da bi delovale preveč drzno. Z rumeno ne 

delamo enobarvnih zasaditev, ker lahko deluje moteče in pritegne preveč pozornosti. 

Spomladi in v jeseni rumena v vrtu ne deluje tako moteče, ker je takrat sonce dokaj nizko na 

nebu. Poleti pa lahko deluje rumena 

moteče, ker je tudi sonce višje na nebu in 

je močnejše. Ker je rumena tako močna 

barva, lahko hitro dominira med barvam, ki 

so bolj nežne. Zato si je potrebno 

zapomniti, da deluje harmonično z rdečo in 

oranžno, medtem ko lahko dosežemo 

močan kontrast, če ji dodamo  

modro. 

  

 

 

Slika 13: Oranžna barva – japonski javor (Acer) 

 

Slika 14: Nežna rumena barva v spomladanskih mesecih 

– trobentica (Primula vulgaris) 
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  3.2.6.4. MEHKA IN SPROŠČUJOČA ROŽNATA 

 

Rožnata je barva, ki je ne najdemo na mavrici, vendar jo najdemo v marsikaterem cvetu. Je 

barva, ki deluje kot vezni člen med toplimi in hladnimi barvami. Sama sem se odločila, da jo 

uvrstim med tople barve. 

Rožnato barvo lahko najdemo v nežnih odtenkih, ki delujejo toplo ali pa v temnejših 

odtenkih, ki so nagnjeni že bolj proti modri, in delujejo hladneje. Dobro je, da ti dve skupini 

rožnate barve ne mešamo med sabo, saj bo pri hladnejših tonih izstopala modra, pri toplejših 

pa bolj rumena barva. Rožnata sama deluje mehko in sproščujoče, temnim barvam pa daje 

globino in jih obogati. Veliko rožnatih cvetov vsebuje še drugo barvo. Le-takšne rastline nam 

dajo namig, katero barvo jim lahko 

dodamo. Lepe harmonične zasaditve 

bomo dosegli, če bomo rožnato 

kombinirali z vijolično, modro in belo. 

Takšne zasaditve delujejo tudi sveže. K 

rožnati ni priporočljivo kombinirati rdeče 

barve, čeprav je rožnata mešanica rdeče 

in bele barve. Bela v rožnati izniči učinek 

rdeče in tako se rožnata ter rdeča barva 

ne prenašata. 

 

 

4. GRAJENI ELEMENTI 

 

Med grajene elemente vrta sodi vse, kar je grajeno. Vrtna ograja, pozanimati se moramo za 

tlake, s katerimi bomo tlakovali dvorišče, teraso, poti in stezice, ponekod so potrebne razne 

pregrade, zidovi ali škarpe, senčnice ali pergole, klopi in večja sedišča. Seveda je nujno 

potrebna tudi voda za zalivanje, zaželena pa je tudi kot okrasni motiv. Že v mraku bo lahko 

vrt osvetlila prijetna vrtna razsvetljava in podaljšala bivanje v njem. Morda potrebujemo 

vrtno uto ali pa rastlinjak. 

Za izdelavo vrtne opreme lahko uporabimo različne materiale, še najbolj primerna oz. 

uporabna pa sta kamen in les.  

Kamen kot naraven material je ob pravilni uporabi v vrtu zelo zaželen. Lahko ga uporabimo 

za izdelavo tlakovanih poti, pri urejanju skalnjaka, za graditev raznih pregrad oz. sten, pri 

urejanju vodnih motivov, večje skale pa lahko uporabimo tudi kot okrasni motiv za poživitev 

Slika 15: Rožnata barva v cvetovih srčkov (Dicentra 

spectabilis) 
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vrta. 

Les pa je še bolj priljubljen, saj izžareva v vrtu toplino in domačnost. Polepša hišo in njeno 

okolico. Uporabimo ga lahko za gradnjo vrtnih klopi, ut, senčnic, ograj itd. 

 

4.1. VRTNA OGRAJA 

 

Pri odločanju o primernosti vrtne ograje je treba predvsem ugotoviti, kolikšno zaščito, 

varnost in zasebnost potrebujemo v svojem vrtu. Ali naj ograja zadržuje v vrtu majhne 

otroke, ali bo dovolj močna, da bo preprečevala vstop vsiljivcem, ali nas moti, da sosedje 

vidijo vse, kar se dogaja na našem vrtu.  

 

Ograje povedo veliko o lastnikovem značaju in njegovem odnosu do okolice. Visoka ograja, ki 

povsem zakriva vrt, že na daleč govori, da se lastnik zapira pred okolico, nizka ograja 

označuje odprtega lastnika, daje nam vtis sproščenosti in svobodnosti. 

 

Ograje pa niso le sredstvo za označevanje meja. Lahko jih uporabljamo tudi za zaščito pred 

hrupom ali kot vetrobrane. V takšnem primeru pa je visoka ograja povsem umestna. 

 

Materialov za gradnjo ograj je veliko. Uporabljajo se lahko bambus, les (deske, količki, 

pragovi), kovinske žice, kamen, beton, železo, rastline, …  

 

Torej so lahko ograje:  

• Lesene montažne – montažne plošče iz 

okvira in prepletenih ter prekrivajočih 

se desk ali lesenih plošč, ki so 

pritrjene na pokončne kole. Deske so 

lahko položene vodoravno ali 

navpično. Te ograje zagotavljajo 

zasebnost, a niso preveč močne. 

 

 

                                                                                                                     

 

• Ograje iz stebrov in prečnih lat – dve ali več vodoravnih letev je pritrjenih na 

pokončne kole. Te ograje so močne in poceni.  

• Plotovi iz kolov in lat – leseni ali plastični pokončni količi ali late so pritrjeni na 

vodoravne letve. Primerni so za primestne vrtove. 

Slika 16: Lesena ograja 
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• Prepleteni plotovi – montažne plošče iz prepletenih vej, pogosto leskovih ali vrbovih. 

Zagotavljajo začasno zaščito mladim grmom in živim mejam, sicer pa hitro 

propadejo. 

• Železne ograje – so navadno iz litega ali kovanega železa. So zelo drage, zato se jih ne 

splača izbrati.  

• Žične ograje – to so ograje iz žične mreže, 

pritrjene na betonske, lesene ali železne 

kole. So poceni in preprečujejo prehod 

živine. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Tudi oblik ograj je veliko. Nekatere delujejo zaprto, druge odprto. Ograje lahko služijo tudi 

kot okras ali pa opora za vzpenjavke. Tip ograje je odvisen od okolja, v katerem je vrt. V 

mestnih območjih in primestnih naseljih so ograje drugačne kot na podeželju. Mestne vrtove 

pogosto nasproti cesti omejujejo opečnati, kamniti ali ometani zidovi, kombinirane ograje z 

zidovi in lesom, kovinske ograje, stare ročno kovane in druge ograje. Na deželi pa naj bi poleg 

živih mej prevladovale predvsem lesene ograje različnih izvedb.  

 

Z ograjo lahko omejimo tudi posamezen del vrta, kot na primer zelenjavni ali sadni vrt, 

omejimo lahko izpust za konje ali psa, ter druge domače živali.  

 

Pri postavitvi moramo paziti, da je ograja povsem na naši strani meje. Preden začnemo z deli, 

preverimo v urbanističnem načrtu, kakšno ograjo lahko postavimo in kakšno ne. Ograja naj 

se ujema z arhitekturo v vrtu in bližnjo okolico. Smiselno je tudi posvetovanje s sosedom.  

Še posebej pa moramo paziti tudi na to, da ograja ni prenizka, visoka naj bo najmanj 80 cm, 

leseni deli ograje naj ne pridejo v stik z zemljo, da se ne napojijo z vodo in prehitro zgnijejo. 

Lesene late naj bodo zgoraj poševno zaobljene, da lahko voda z njih hitreje odteka.  

 

Najenostavnejša za postavitev je montažna ograja, ki jo lahko kupimo in že izdelane dele 

sestavimo skupaj. Plošče enostavno pritrdimo na betonske, kovinske ali lesene stebre. Leseni 

stebri naj stojijo na kovinskem ali betonskem podstavku, da so zaščiteni pred razgradnjo. Na 

strminah lahko ograjo postavimo poševno ali stopničasto. Stopničasta postavitev zahteva, da 

so stebri različno visoki glede na nagib terena. Odprtino, ki nastane v spodnjem delu, lahko 

zapolnimo z opekami ali kamnito škarpo. Poševna ograja ima enak naklon kot teren. Manj 

primerna je za teren z različnim naklonom.  

Slika 17: Žična ograja 
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Les za ograjo moramo temeljito zaščititi. Najbolje je kupiti že impregniran les. Hrastova in 

kostanjeva ograja zahtevata manj zaščite, ker je ta les bolj odporen. Za zaščito uporabljamo 

premaze na vodni osnovi, ki jih obnavljamo vsake štiri leta. 

Dobro oblikovana ograja je lepa sama po sebi, zato ji dodamo le malo rastlinskega okrasja. 

 

4.2. VRTNI VHOD 

 

Urejenost vrtnega vhoda je zelo 

pomembna za izoblikovanje 

splošnega vtisa o vrtu. Večina ljudi 

si namreč že na vhodu ustvari 

osnovni vtis. Vrtna vrata so izredno 

pomembna. Če bi lahko na vrt 

vstopili s katere koli strani 

neovirano, to ne bi bil pravi vrt, saj 

je vrt ograjen prostor, v katerega 

vstopimo skozi vrata. 

 

 

Pri odločanju o novem vrtnem vhodu moramo biti pozorni na nekatere uporabne zadeve.   

Paziti moramo, kako širok naj bo vhod in ali bomo lahko sami postavili vrata. Če imamo 

majhne otroke, je pomembno, da je vhod zaprt, zato si lahko omislimo vrata na zapah, ki 

mora biti zunaj dosega otrok. Če želimo imeti na vrtu zasebnost, naj bo vhod približno enako 

visok kot okoliške ograje in s polnimi vrati. 

Za današnji čas so značilna pred dovozom v garažo daljinsko vodena drsna vrata z 

elektronskim odpiranjem in zapiranjem. Vrata iz kovanega železa se najbolj podajajo h 

kamniti ali opečnati ograji in seveda k istovrstni, torej železni ograji. K zidani ograji lahko 

dodamo lesena vrata, ne moremo pa postaviti k leseni ograji vrat iz kovanega železa. 

K sodobnemu vedremu, prosto oblikovanemu vrtu se podajo preprostejše, a elegantne, 

oblike vrat, ki ne zakrivajo povsem pogleda na vrt. Kjer pa vrt omejuje živa meja, so bolj 

primerna lesena ali kovinska vrata. 

 

Slika 18: Vrtni vhod 
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4.3. VRTNE POTI 

 

Vrtne poti sodijo med pomembne grajene elemente, saj povezujejo posamezne dele vrta s 

hišo, cesto in garažo. Uredimo jih le, kjer je nujno potrebno, kjer stalno hodimo, saj bi sicer 

nastale v trati grde uhojene steze. 

Poti naj se ne vijugajo brez smisla. Vedno je najboljša najkrajša pot. 

Vsaka tlakovana pot potrebuje trdno podlago, zato najprej posnamemo humozno plast. 

Spodaj nasujemo 5 cm debelo grobega gramoza, ki jo povaljamo, nanjo pa nasujemo še 5 cm 

drobnega peska ali mivke, v katero polagamo plošče. Ne smemo pozabiti na primeren nagib 

na obe strani poti, da voda po dežju hitreje odteče s poti. Nagib naj bo od 1,5 do 2 cm. 

Najširša je glavna pot v vrtu. Široka naj bo od 1 do 2 m, da lahko po njej po potrebi peljemo 

samokolnico. Stranske poti pa so lahko ožje.  

 

4.3.1. PEŠČENE POVRŠINE OZ. GRAMOZ 

 

Gramoz sestavljajo kosi kamenja in prodnikov določene velikosti. Lahko je različnih barv, ki 

mu jih dajejo posamezne kamnine. Da se ne meša z zemljo ob poti, je potreben nižji robnik 

ali obroba iz nizke žive meje. Navadno ga nasujejo na plastično podlogo, ki preprečuje razvoj 

plevelov. Kemična sredstva za zatiranje plevela na poteh niso zaželena, saj se spirajo v 

okolico in jo tako uničujejo. 

Prednosti: gramoz je preprost za 

polaganje in je razmeroma poceni, 

primeren je za neoblikovano in 

oblikovano zasnovane vrtove ter lepo 

povezuje odprte površine z 

zasajenimi, s škripanjem odžene 

morebitne vsiljivce. 

Slabosti: na njem se pogosto naseli 

plevel, brez trdnih robnikov se razsipa 

naokoli, drobna zrna pa lahko s čevlji 

zanesemo v hišo.                                       

 

 

 

Slika 19: Peščena pot 
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4.3.2. LUBJE 

 

Z lubjem ali sekanci nasute poti so mehke in zato še posebej prijetne za hojo. Ko se nasutje 

močno posede ali preperi, dodamo novega. S tem ko ga vedno znova dodajamo, postaja 

plast lubja vedno debelejša, kar pa je dobro, saj skoznjo ne more vzkliti plevel, zato z njim 

nimamo dela. Primeren je tudi za poti med zelenjavnimi gredami, da jih ni potrebno pleti. 

Prednosti: je razmeroma poceni in dostopen material, preprost za uporabo, saj ga samo 

nasujemo, kjer želimo imeti pot, pri hoji daje prijeten občutek. 

Slabosti: nasutje je potrebno vsake 

dve do ti leta napolniti, ker se lubje 

drobi, brez primernih robnikov se 

lubje raztresa naokrog, na 

prevelikih površinah je lahko 

okrasni učinek zdrobljenega lubja 

pretiran in se ne sklada z drugimi 

deli vrta. 

                                                                                           

4.3.3. BETONSKE PLOŠČE 

 

Že izdelane betonske plošče so različnih oblik, velikosti in barv. Lahko so gladke ali imajo 

različne teksture. Navadno jih polagamo v vrstah, da so robovi poti ravni. Posamezna plošča 

naj bo dovolj velika, da lahko stopimo nanjo z obema nogama. V trato polagamo temnejše 

plošče, saj bele preveč izstopajo. Med njimi naj bo čim manj prostora, da se vmes ne naseli 

plevel. 

Prednosti: plošče so razmeroma poceni, 

so zelo trpežne, z obrabo postanejo še 

lepše kot prej, so mnogostransko 

uporabne in preproste za polaganje. 

Slabosti: Na novo položene betonske 

plošče so videti zelo grobe, svetlejše 

obarvane pa se nikoli povsem ne zlijejo z 

rastlinami in drugimi vrtnimi gradivi.  

             

 

Slika 20: Lubje 

Slika 21: Betonske plošče 
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 4.3.4. LESENI TLAKI 

 

Leseni tlaki so primerni za poti v naravno urejenih predelih vrta. Na senčnih, vlažnih legah pa 

na njih rado drsi. Če niso globinsko impregnirani, lahko v nekaj letih propadejo. 

Prednosti: na izbiro so v različnih barvah, teksturi in vzorcih, les je večnamensko gradivo, na 

voljo je v večini vrtnarskih središč, leseni 

podi so primerni za povezavo vrta z 

notranjim bivalnim prostorom. 

Slabosti: po nekaj letih lahko propadejo, 

ker les strohni, kadar so tla mokra, na njih 

zelo drsi.  

 

4.3.5. OPEKE 

 

Pogosto jih uporabljamo za tlakovanje ravnih površin. Položimo jih v maltno podlago ter 

zamažemo vmesne reže. So odporne proti dežju in mrazu ter zelo privlačne zaradi različnih 

barv in tekstur. 

Prednosti: Je zelo privlačno gradivo za 

tlakovanje vrtnih poti, še posebej se lepo 

poda k opečnatim zgradbam. Zelo lepo 

se kombinira z večino drugih vrst 

tlakovcev. Majhnost opeke omogoča 

različne načine tlakovanja, vzorčasto 

položene opeke pa so lahko zelo 

dekorativne. 

Slabosti: Polaganje opek je zelo 

zamudno, zato so lahko najeti delavci 

velik strošek. 

 

 

                                                                                                                                                        

Slika 23: Opeke 

Slika 22: Leseni tlaki 
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4.4. STOPNIŠČA 

 

Stopnice so zelo prikladen način za premostitev višinske razlike, kadar imamo v vrtu strmine. 

Lahko pa so tudi privlačna in zelo zanimiva okrasna sestavina vrta, ki bo omogočila 

opazovanje drugih središčnih točk iz drugačnih središčnih kotov. Na vznožjih in vmesnih 

ploščadih širokih in nizkih stopnic je dovolj prostora za rastline v cvetličnih posodah. Takšne 

stopnice kar vabijo k postanku in uživanju v novih razgledih. 

Stopnice so lahko nevarne, zato je treba v krajih z mrzlimi in mokrimi zimami narediti 

hrapave in dovolj široke stopne ploskve, na katerih ne bo drselo. 

Stopnišča na strmih bregovih speljemo čim položneje. Zato jih vijugamo po bregu. Če je le 

mogoče, naj stopnice potekajo s strani in ne pravokotno na brežino. 

Za stopnišča sta zelo primerna materiala kamen in les. V naravno oblikovanem vrtu stopnice 

ob straneh obdamo z zelenjem. 

V arhitektonsko oblikovanem vrtu stopnišča ob straneh zaključimo s podpornimi zidovi ali z 

robnikom. 

Oblike stopnišč so lahko zelo različne. Stopnice iz opeke in talnih plošč so zelo praktične, saj 

je izračun njihovih dimenzij precej preprost, ker imajo plošče in opeke standardne mere. 

Stopnice pa lahko zgradimo tudi iz drugih gradiv, celo takšnih, ki imajo za čelno stranico stare 

železniške pragove ali betonske in kamnite tlakovce. 

 

 

 

                                                                                         

 

                    

 

 

 

                                                            

                                

Slika 24: Stopnice iz opeke 

Slika 25: Stopnice iz kamna 
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4.5. VRTNI IN PODPORNI ZIDOVI 

 

Prostor okoli hiše je navadno raven, razen v hribovitem svetu. Z manjšimi podpornimi zidovi 

lahko tudi povsem raven vrt zanimivo oblikujemo in ga razgibamo. V strmem bregovitem 

svetu pa so podporni zidovi že nujno potrebni. 

Vrtni zidovi morajo biti vedno usklajeni z okolico. Višina, tekstura in barva so zelo pomembni 

elementi, na katere moramo biti pozorni, da se med sabo usklajujejo. Tako morajo biti zidovi 

ob hišah zgrajeni iz enakih ali podobnih gradiv, kot so uporabljena na vrtu in v hiši, da bodo 

zidovi zadovoljiva vizualna povezava med hišo in vrtom. Trdno zgrajeni zidovi so sprva veliko 

dražji, kot če bi jih nadomestili s katerimkoli tipom ograje ali pregrade, vendar trajajo več 

desetletij in navadno skoraj ne potrebujejo vzdrževanja. Za njihovo gradnjo je navadno 

potrebno gradbeno dovoljenje, občinske oblasti pa pogosto določajo, kolikšna sme biti višina 

zidov. 

V zadnjih nekaj letih se močno širijo nenaravni zidovi iz škarpnikov, zasajenih z rastlinjem. 

Taki zidovi delujejo zelo nemirno.  

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                 

                                                   

  

 

 

 

 

Slika 26: Zid iz škarpnikov 
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Veliko lepši so iz kamna grajeni na suho položeni zidovi, ki jih lahko z nekaj spretnosti in 

znanja naredimo tudi sami. Ti dajejo vrtu poseben čar. Zanj ne potrebujemo ne vode ne 

veziva. Izbiramo le primerno velike in 

široke kamne in jih polagamo enega na 

drugega, podobno kot bi zidali z opeko. 

Pri graditvi moramo paziti le na to, da 

zid ni navpičen, ampak poševno 

nagnjen k bregu. Namesto veziva 

dodamo med posamezne plasti 

kamnov in v razpoke mešanico ilovice, 

šote in peska. Obenem pa že lahko 

vmes sadimo manjše sadike trajnic in 

drugih rastlin, ki jih bodo prerasle. 

Pomembno je tudi, da ne mešamo 

spranih rečnih kamnov in ostrih, 

lomljenih v kamnolomu.                                 

Za graditev višjih zidov pa že potrebujemo nekaj več znanja. Zid mora imeti višini primerno 

močan temelj. Poskrbeti moramo tudi, da ne pozabimo na odprtine za odtok vode. Taki višji 

zidovi so lahko betonski, na vidni strani obloženi s kamnom ali pa imajo sprednjo stran grobo 

ometano. Še najbolj enostavno pa je sezidati zid iz votlakov, ki jih položimo na temelj, 

armiramo in zalijemo z betonom. 

Posebej zanimivi so tudi zidovi iz žgane opeke, za katere moramo ravno tako narediti najprej 

višini primeren temelj. Pred 

vlago zid zavarujemo z 

vodoravno in navpično 

položeno izolacijsko plastjo 

strešne lepenke in bitumna, 

na vrhu pa ga pred 

zamakanjem zavarujemo s 

krono. 

 

 

 

V vrtu so privlačne tudi stene iz trpežnega, najbolje globinsko impregniranega lesa. Z njimi 

premostimo višinske razlike na bregovih, terasah, na poteh in sediščih. 

 

Slika 27: Suhozid 

Slika 28: Zid iz žgane opeke 
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4.6. SENČNICA, PERGOLA IN BRAJDA 

 

Senčnice in pergole so že od nekdaj zelo pomemben element oblikovanja okolice hiše. S 

svojim ogrodjem dajejo plezajočim in ovijajočim rastlinam oporo, da se razrastejo v višino in 

širino ter jih tako prekrijejo s svojim zelenjem. 

Za vinorodne kraje pa so značilne k hišam prislonjene ali prosto stoječe brajde z vinsko trto. 

Slikovite brajde, podprte s koli, dajejo poseben čar domačijam v vinorodnih območjih. 

 

4.6.1. SENČNICA 

 

Senčnice so navadno manjše zgradbe, zaprte s treh strani ali ograjene in postavljene ob 

vrtnih ograjah ali živih mejah. Te vrtne zgradbe so vklenjene v gost preplet vzpenjavk in 

zbujajo občutek prisrčne zasebnosti na sicer precej odprtem prostoru. V njih je navadno 

klop, s katere se odpira lep razgled po vrtu. Pomembno je, da je senčnica dovolj visoka, da je 

v njej človeku dovolj udobno, tudi če stoji, saj manjše senčnice vzbujajo občutek 

utesnjenosti, zlasti kadar jih na gosto poraščajo vzpenjavke. Biti mora trdno zgrajena, da ne 

klone pod težo rastlin, kljub temu pa mora biti tudi dovolj odprta, da je zračna in da bodo 

vanjo lahko vdrle prijetne vonjave cvetja. 

Za grajenje senčnice se največkrat uporabljata les in kovano železo. 

Za senčnice ob hiši uporabljamo tesan ali žagan in pooblan, dobro impregniran les, ki naj bo 

čim trpežnejši. Najprimernejši je hrastov les. Za rustikalne senčnice na deželi pa lahko 

uporabimo tudi okrogel les. 

Senčnica je trpežnejša, če stoji na kamnitem ali betonskem podstavku, da les ne pride v stik z 

zemljo. Betonske podstavke, na katere so z železom pritrjeni leseni oporniki, zabetoniramo v 

isti višini s tlemi, da niso opazni. S pravilno konstrukcijo lesenih elementov preprečimo, da bi 

voda zastajala v utorih, torej da hitro odteče in se les osuši. Podporni zidovi naj ne bodo 

preveč masivni, saj je senčnica veliko lepša, če je ogrodje bolj zračno in lahko. 

Majhne senčnice iz kovanega železa pa sodijo predvsem v majhne vrtove. Te so lahko še 

posebno lepo oblikovane, če jih izdela strokovnjak po dobro zamišljeni predlogi. Zgolj z 

varjenjem železja si sami težko ustvarimo kaj posebno primernega. Še najlažje si spreten 

domač oblikovalec zvari ogrodje za popenjavke v obliki loka, priporočljiveje pa je, da kar 

kupimo že gotove elemente in jih sami samo sestavimo skupaj. 
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Senca je odvisna tudi od 

rastlin, ki jih posadimo. Široko 

rastoče rastline, kot je srobot 

ali vrtnica, prepuščajo več 

svetlobe kot bujno rastoče 

popenjavke. Pomembno je, 

da nad sedišče z mizo ne 

sadimo rastlin, ki dlje časa 

cvetijo in z njih neprestano 

odpadajo cvetovi.                           

 

                                                          

4.6.2. PERGOLA 

 

Pergola je zelo podobna senčnici, razlika je le v tem, da je ta odprta le s strani in zgoraj. 

Kadar je pergola namenjena dajanju sence kotičku za sedenje, je njena lega večinoma že 

vnaprej določena. Premisliti pa moramo še o oblikovni zasnovi pergole. Pomembno je, da se 

ujema z bližnjo okolico v vrtu. Neoblikovanim (neformalnim) vrtovom najbolj ustrezajo 

lesene ali kovinske pergole. Oblikovnim (formalnim) vrtovom pa bolj ustrezajo pergole na 

opečnatih, betonskih ali kamnitih stebrih. 

Pri izbiri pergole in njeni postavitvi moramo upoštevati, da je konstrukcija dovolj trdna za 

rastline, ki jih nameravamo nasaditi k pergoli. Velikost in razmerja pergole morajo biti 

usklajena z velikostjo hiše in vrta. Kadar na naš vrt gledajo okna sosednjih hiš, je pergola zelo 

koristna, ker rastline zakrivajo sosedom pogled in vrtu zagotavljajo potrebno zasebnost. 

Kadar je pergola ob hiši, moramo poskrbeti, da v sobah ne bo preveč temno in vlažno. S 

pergolo pa lahko tudi usmerimo pozornost na vrtno 

pot, ki pa mora biti lepo speljana in dovolj široka. 

Pergole lahko brez velikega napora postavimo tudi 

sami, saj so na voljo že v vseh večjih vrtnarskih 

centrih. Preproste rustikalne pergole so iz skupaj 

zbitih ali zvezanih kolov. Te lahko nosijo samo lažje 

vzpenjavke. Za težje rastline morajo biti pergole 

trdnejše. Pergola je na splošno visoka vsaj 2,5 m, da 

lahko pod njo neovirano hodimo tudi takrat, ko je 

pokrita s povsem odraslimi povešavimi rastlinami.                                                                                                               

Slika 29: Senčnica iz kovanega železa 

Slika 30: Pergola 
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   4.7. VRTNA TERASA 

 

Terasa najbolje povezuje hišo z njenim zunanjim okoljem. Po navadi je obrnjena na zahodno 

ali jugozahodno stran, saj je tu poleti največ sonca. Terasa je lahko odprta ali pa zastekljena. 

Če je zastekljena, ima navadno funkcijo zimskega vrta ali pa povečane dnevne sobe. Kakšno 

teraso želimo imeti, pa je povezano s tem, na kakšnem območju živimo. V hladnejših krajih si 

želimo pokrito teraso, v zavetju pred vetrom in več sonca. V toplejših in vročih krajih pa 

potrebujemo predvsem senčno teraso. Poletno vročino pa lahko še dodatno ublažimo z 

nasadom različnih popenjavk in večjih posodovk. Po potrebi pa lahko postavimo nanjo še 

senčnik.  

Za uspešno in všečno povezavo med hišo in vrtom, moramo biti pri opremljanju terase zelo 

pozorni, da se notranje pohištvo ujema z opremo na terasi. Psihološko najbolj mamljiv način 

povezovanja notranjih prostorov z vrtom so zastekljena vrata in velika okna. Omogočajo lepo 

viden dostop, poleg tega pa delujejo kot nekakšen okvir, skozi katerega lahko iz hiše 

opazujemo lepo rastlinje zunaj. 

Tla terase so lahko zelo različna. Če je terasa zaprta, jo lahko tlakujemo z zanimivim tlakom, 

ki pa naj bo povezan s podobno talno oblogo kot je v notranjem prostoru. Tlak naj bo 

odporen proti zmrzovanju in naj ne drsi. 

Terasa je pravzaprav vrtna soba na prostem, zato jo temu primerno opremimo. Če 

zanemarimo udobnost in ceno, potem je za vrtno pohištvo najpomembnejše, da je trpežno 

in da zdrži različne vremenske razmere. Če se odločimo za oblazinjene sedežne garniture, 

moramo paziti, da so dovolj lahke, da jih v slabem vremenu brez težav pospravimo pod 

streho. Leseno pohištvo je uporabno več let in s staranjem postaja včasih še lepše. Pri 

pohištvu iz tikovine in drugih trdih tropskih lesov pa se moramo pozanimati, ali izvira iz 

nasadov ali podobnih obnovljivih virov. Primerno je tudi kovinsko pohištvo, ki je zelo čvrsto 

in trpežno ter včasih tudi presenetljivo udobno. Lahko pa uporabimo tudi cenene plastične 

stole in mize, ki jim voda ne pride do živega, lahko pa spremenijo barvo zaradi daljše 

izpostavljenosti soncu. Barve opreme naj se ujemajo z zelenjem na terasi ali na vrtu. 

Razsvetljeno teraso lahko uporabljamo tudi v večernih urah, če ji dodamo svetila, ki naj se 

vklapljajo v ureditev terase. Lahko pa mizo razsvetljujejo tudi sveče, ki s svojim migotanjem 

ustvarijo še posebno prijetno razpoloženje.  

Nesporno je, da na vrtu pripravljena in postrežena jed bolj tekne, kadar nam dišave z žara že 

prej vzbudijo tek. V ta namen si na terasi uredimo prostor za žar, ali pa kar poletno kuhinjo. 

Kuhinja je tako lahko zgrajena fiksno ali pa jo uredimo le občasno. Zadošča že delno s streho 

prekrita stena, osvetlitev in voda v bližini. Ker pa žara ne uporabljamo ravno vsak dan, pač pa 

zgolj nekajkrat v sezoni, je bolje, da je prenosen, in ga postavimo tja le, kadar ga 

potrebujemo. 
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Teraso lahko še bolj polepšamo z raznimi okrasnimi predmeti, kot so glinaste posode, v 

katere lahko posadimo primerne rastline ali pa jih kar pustimo prazne. Tudi obešanke s 

cvetjem polepšajo teraso, vendar z njimi ne smemo pretiravati. S pergolo ali senčniki pa 

lahko naredimo zunanjo teraso bolj podobno hišnemu prostoru. Če želimo še poudariti 

občutek zaprtosti, naredimo zakritje iz dišečih grmovnic in drugih rastlin ter jih postavimo 

tako, da bodo odišavljale sobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. SEDIŠČA 

 

Vsak vrt je dosti bolj prijeten, če lahko v toplih dneh v njem malo posedimo. Še posebej 

spomladi in jeseni, ko iščemo prve in zadnje sončne žarke. Poleti v vročini, pa smo veseli, če 

imamo sedišča postavljena pod kakšnim drevjem, v prijetni senčki, kjer pihlja veter in nas 

hladi.  

Za postavitev mize s klopmi moramo izbrati prijeten kotiček z lepim razgledom na okolico, v 

zavetju drevja ali grmovja, prijeten prostor med cvetjem ali pa kar na trati pod drevesom. 

Senco lahko nadomestimo tudi s senčnikom ali pa z lahnim ogrodjem s popenjavko.  

 

 

Slika 31: Vrtna terasa 
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4.8.1. VRTNE KLOPI 

 

So nepogrešljiv element vrta. Klopi naj bodo trpežne, iz trdega lesa, saj ostanejo na prostem 

in na dežju dlje časa.  

Najbolje je, da so klopi izdelane iz lat, saj po dežju voda iz njih hitro odteče in se hitreje 

posušijo. Lesene klopi so najlepše, če so v naravni barvi. Lahko so tudi v povezavi z barvami 

ograj na hiši npr. modre, zelene ali bele. Nikakor pa ni priporočljivo, da so posamezne klopi v 

istem vrtu različnih barv, ali pa da je vsaka lata druge barve. Dobro je, da se izogibamo 

močno vpadljivih barv, posebno v povezavi s cvetjem. 

Vrtu dajejo posebej lep zgled debelejše klopi iz na pol prežaganih hlodov, vendar se take 

klopi po dežju ne posušijo hitro, zato tudi prej propadejo oz. strohnijo. Take klopi je najbolje 

postaviti kam v zavetje pred dežjem.   

Zanimive so tudi kamnite klopi, ki se na soncu prijetno ogrejejo. Če pa so te klopi v senci, pa 

moramo imeti zraven še blazine.  

Za posedanje so namenjeni tudi nizki opečni ali kamniti podporni zidovi, ki jih prekrijemo z 

latastim sediščem.  

Sedišča klopi naj bodo s hrbtne strani vedno malo zakrita. Če klopi niso v zavetju, je dobro, 

da ob njih zasadimo živo mejo ali prosto rastoče grmovje. Pot do sedišča naj se približa s 

strani. Sedišče pride bolj do izraza, če ga obdajajo velike dekorativne trajnice. Če imamo na 

vrtu ribnik, ali kak drug vodni motiv, zelo radi postavimo klop poleg. Tla pred in pod 

sediščem tlakujemo ali posujemo s peskom. Če je sedišče obrnjeno proti jugu, nas slepi 

sonce, zato ga raje obrnemo tako, da nam sije v hrbet.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Slika 32: Lesena vrtna klop 
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4.8.2. VRTNE UTE 

 

Vrtne ute so zelo privlačne in priljubljene v naših vrtovih. Še posebej nam pritegnejo pogled, 

če so obrasle z vrtnicami ali kakimi drugimi popenjavkami. Pod njeno streho se lahko 

zatečemo v deževnem vremenu in tudi, kadar si v toplih poletnih dneh zaželimo sence.  

V uti imamo običajno postavljeno le mizo s klopjo ali stoli. Je zelo enostavna za sestavo, saj jo 

lahko kupimo že narejeno in jo sami samo sestavimo skupaj in postavimo na trdna tla. Kaj je 

lepšega, kot to, da lahko v prijetnem toplem dnevu popijemo čaj ali kavo v prijetni vrtni uti. 

Uto postavimo po navadi v bližini hiše, da imamo blizu za prenos stvari iz hiše v uto. Običajno 

je lesena, do polovice zaprta, zgornji del pa odprt ali obdan z redkimi, križno položenimi 

letvami za oporo popenjavkam. Vrat večinoma ni. Streha je lahko pokrita z bobrovcem, 

skodlami, slamo ali pa s tegulo, kot je sedaj najbolj moderno. Če ima uta vrata in okna, je 

lahko tudi toplotno izolirana in zastekljena. Taka je primerna tudi za hladnejši zimski čas. 

Dobro pa si je zapomniti tudi to, da, če uta ni posebno lepa in jo želimo zakriti z zelenjem, bo 

to najhitreje opravila plezajoča dresen. Hitro rastejo pa tudi še divja trta, glicinija, v senci pa 

jo z velikimi vpadljivimi listi pokrije bohotni podraščec. Še hitreje lahko oblikujemo senčnico 

ob pomoči lažjih kovinskih podpornih elementov, povezanih z žicami, ob katere zasadimo 

mlade sadike rastlin, kot sta npr. gaber ali beka. Veje privezujemo ob oporo in jih med seboj 

prepletamo. V nekaj letih se strnejo v zeleno streho. Vendar pa je treba tako uto pozneje 

redno obrezovati, da ne podivja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 33: Vrtna uta 
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4.8.3. VRTNE HIŠICE 

 

Vrtne hišice so zelo podobne vrtnim utam, le da so zaprte in se lahko zaklenejo, tako da je v 

njih prostor še za kaj drugega poleg mize in stolov. Lahko jih uporabimo za spravljanje 

vrtnega orodja, lestev, koles, pozimi pa lahko vanjo shranimo tudi vrtno garnituro. Priročne 

so tudi za drvarnico ali kot hlevček za male živali. 

Manj privlačno hišico, ki jo uporabljamo kot shrambo, spretno zakrijemo z zelenjem. Grdo 

konstrukcijo zakrijemo z zeleno steno obrezanih grmovnic, kot so lahko ognjeni trn, japonska 

kutina, sadni špalir ali pa z bršljanom. 

Navadno ima hišica prostor ob gospodarskem dvorišču, poleg zelenjavnega vrta ali 

sadovnjaka. Lahko pa jo namestimo v oddaljen kot vrta, kjer privlači nase poglede. Da je 

lepše povezana o okoljem vrta, naj bo obsajena z višjim grmovjem in drevjem. Obiskovalca 

lahko prijetno preseneti med zelenjem skrita hišica, ki je pravi kraj za počitek v mirnem 

kotičku. Raznolikost oblik, slogov in materialov hitro poruši harmonijo hiše in vrta, zato je 

dobro, da se njen videz ujema z arhitekturo hiše.  

V vrtni hišici, ki je oddaljena od hiše, pogosto pogrešamo tekočo vodo. Zato je najboljša 

rešitev, da s praktičnimi alkaten cevmi napeljemo po vrtu vodo za vodni priključek. Pred zimo 

pa moramo paziti, da vodo zapremo in jo izpustimo iz cevi, da jih zmrzal ne raznese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 34: Vrtna hišica 
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5. RAZSVETLJAVA V VRTU 

 

Primerna osvetlitev z vrtnimi svetili nam podaljša bivanje na vrtu v nočni čas. O njej začnemo 

razmišljati zato, da bi ponoči lažje in varneje hodili po vrtu. Osvetlitev nam pričara neslutene, 

povsem nepričakovane učinke. S svetili lahko po sončnem zahodu ustvarimo presenetljivo 

lepe pojave. Razsvetljen vrt pa lahko opazujemo tako iz vrta, kako iz hiše. Usmerjena 

svetloba je navadno namenjena predvsem osvetlitvi posebno lepih delov vrta, njeni 

razpršeni žarki pa osvetljujejo tudi bližnjo okolico in poskrbijo za varnost pri hoji in pred 

nočnimi vsiljivci.  

O napeljavi razsvetljave v vrtu, je potrebno razmišljati že pri načrtovanju vrta. Določiti je 

treba tudi osnovne namembnosti vrtne razsvetljave in se odločiti, ali bomo imeli svetila za 

ustvarjanje prijetnega razpoloženja pri večerjah na vrtu, ali samo za osvetljevanje poti med 

gredicami, ali pa se bodo morda svetilke ob vsakem gibanju po vrtu samodejno prižgale.  

 

 

Nežna razsvetljava za prijetne 

sprehode v večerih daje nekaj 

nizko nad tlemi postavljenih svetil.  

 

 

 

 

 

Nepremišljeno postavljena razsvetljava bi lahko motila sosede in škodovala nočnim živalim. 

Za varnost in udobje naj bodo luči postavljene in usmerjene tako, da ne sijejo naravnost v 

oči. Najboljša izbira so svetilke in žarnice z motnim ali prosojnim steklom, ki dajejo mehko in 

razpršeno svetlobo. Uporabljamo halogenske svetilke, ki dajejo belo svetlobo, saj te 

pokažejo vrt v naravnih barvah. Navadne žarnice oddajajo nekoliko rumenkasto svetlobo. 

Pri osvetlitvi vrta moramo biti pozorni, da imamo varno napeljavo. Zunanja razsvetljava 

deluje na omrežni ali pa nizkonapetostni električni tok. Nizkonapetostna napeljava je 

varnejša in je primerna za manjše vrtove. Za močnejša svetila in večje vrtove pa je potrebno 

napeljati omrežni električni tok, za kar pa že potrebujemo pomoč električarja. Kabli morajo 

biti oklepljeni in zakopani vsaj 45 cm globoko. Potekajo naj bodisi ob zidovih, bodisi ob poteh 

Slika 35: Nevsiljiva razpršenost svetil 
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ali drugih označenih delih vrta, kjer jih ne bomo mogli poškodovati z obdelovanjem tal. Vsa 

električna napeljava mora biti zaščitena s primernimi varovalkami. 

Kot smo že omenili, so v vrtovih večinoma svetilke za zagotavljanje varne hoje in zaščito pred 

vsiljivci. Take svetilke so obrnjene navzdol in mečejo lahko razpršeno ali usmerjeno svetlobo. 

Za velike površine je zelo primerna navzkrižna osvetlitev z dvema navzdol svetlečima 

svetilkama. Če jih namestimo pod višino oči, nas neprijetna bleščavost žarnic ne bo več 

motila. Za vrtne večerje in razvedrila je prijetnejša mehkejša svetloba, zato namesto žarnic z 

usmerjenimi svetlobnimi žarki izberemo takšne, ki oddajajo razpršeno svetlobo. Svetilke z 

ozkim svetilnim snopom imajo zelo usmerjeno svetlobo. 

Nočna osvetlitev vnaša tudi v vodne dele vrta nove okrasne možnosti. Med drugim razkrije 

globine ribnika, ki ostajajo v dnevni svetlobi navadno skrite. Luči lahko poudarijo lepoto 

žuborečih stopničastih slapov in megličasto pršenje vodometov. Pri vodi je še posebno 

pomembna varnost, zato morajo biti vsi kabli, vtičnice, svetilke in drugi sestavni deli 

električne napeljave vodotesni in primerni za podvodno uporabo. Sama vodotesnost še ne 

zadošča, saj mora biti takšna vsaka zunanja napeljava, za katero pa strogi predpisi določajo, 

da mora biti najmanj 2 m oddaljena od vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če pa nam je električna napeljava prevelik strošek ali pa če je nismo pravočasno načrtovali, 

so cenejši nadomestek tega bakle in sveče. Idealne so predvsem za redke priložnosti, ko si v 

hladnih poletnih nočeh privoščimo kratkotrajen oddih v vrtu. Prijetno razpoloženje pričarajo 

tudi na poletnih večernih zabavah, ker mečejo nepozabno svetlobo. Še posebej očarljiv in 

privlačen je migetajoči plamen svečne laterne med drevesi. Dišeče sveče v odprtih kozarcih 

pa prijetno odišavijo zrak, lahko pa tudi odganjajo komarje. 

 

Slika 36: Posebni svetlobni učinki vodnega dela vrta 
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6. VODNI DELI VRTA 

 

Voda vedno priteguje poglede nase. S svojo zrcalno gladino, v njej odsevanimi barvami, s 

šumljanjem vodometa ali žuborenjem nas popelje v povsem drug svet. Še posebej nas očara 

rastlinje in živalstvo v vodi ali ob njenem bregu, ki kaže ob vsakem letnem času drugo 

podobo. 

O tem, kako oblikovati vodni motiv v vrtu, odločajo predvsem razpoložljiv prostor, slog vrta 

in naše želje. Po zaslugi sodobnih materialov in opreme so lahko vodne površine zdaj 

sestavina prav vsakega vrta. Plastične obloge so razmeroma poceni in omogočajo gradnjo 

vsakovrstnih ribnikov in bazenov. Za prečrpavanje vode in poseben vodni efekt, pa so na 

voljo razne črpalke. Električna črpalka ter vsa ostala napeljava mora biti strokovno vgrajena, 

sicer je lahko v stiku z vodo smrtno nevarna.  

Komaj kvadratni meter velik vodni motiv s stoječo ali žuborečo vodo poživi že manjši prostor, 

kot je lahko predhišni vrt. Večji vrtni bazen z okoli 5 do 25 m2 površine pa uredimo ob večji 

terasi ali na drugem primernem kraju s sediščem, vrtno uto ali senčnico.  

Marsikdo pa v vrtu ne želi stoječe vode, ker se boji, da bi se v njej zaredili komarji ali pa da je 

preveč zahtevna za vzdrževanje, saj je prepričan, da je z ribnikom veliko dela. Zato je dobro 

vedeti, da se v ribniku, kjer živijo ribe, komarji ne množijo, saj ribice sproti pospravijo vse 

ličinke. Dobro pa je treba premisliti, ali je primerno graditi vodne motive z globljo vodo, če so 

pri hiši majhni otroci, da si tega ne bi prepozno očitali. 

Z ribnikom, v katerem je doseženo naravno ravnovesje med rastlinami in živalmi, dela skoraj 

nimamo, vsekakor pa dosti manj kot z ostalim vrtom. Vode v njem večinoma ne menjamo. 

Potrebno pa je spomladi počistiti vse suho in nagnito listje, po potrebi presaditi rastline ali 

odstraniti preveč razrasle. Če je ribic ravno prav glede na velikost ribnika, jih ni treba krmiti, 

sicer pa se njihovo število uravnava samo glede na razpoložljivo hrano. 

Vodni motivi s svojo bleščečo gladino in skrivnostno globino, iz katere se prikazujejo in spet 

skrivajo v temačnosti med rastlinjem ribice, želve, žabe in pupki, je nekaj najbolj privlačnega 

v vrtu. Kar sami od sebe se navadno najdejo ob njem še smaragdno zeleni kačji pastirji in se 

poigravajo nad njimi. 

Okrasni bazen je lahko večji ali manjši, namenjen je predvsem za okras. Manjši kot je, z manj 

rastlinami ga zasadimo, da z njimi preveč ne zakrijemo vodne gladine. Lahko je pravilne ali 

nepravilne oblike.  
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6.1. OBLIKOVNI BAZEN 

 

To je bazen z geometrično pravilnim obrisom. Zgradimo ga lahko iz betona ali pa obložimo 

njegovo dno in stene s togo ali upogljivo plastično oblogo. Bazeni so lahko ugreznjeni v tla ali 

pa dvignjeni nad površino tal. Vrtni bazen je lahko površina, v kateri se lahko zrcalijo drugi 

deli vrta, lahko pa je njegova gladina delno prekrita z vodnimi rastlinami ali pa je vzvalovana 

zaradi vodnega curka iz vodometa.  

Prednost oblikovnega bazena je ta, da se 

dobro ujema z večino gradiv za 

tlakovanje, zato ga lahko zgradimo tudi v 

zelo majhnem vrtu. Slabost pa je ta, da je 

včasih pravilno obliko bazena težko 

uskladiti z neoblikovnimi zasaditvami ob 

njegovem robu. 

 

 

        

6.2. PROSTI BAZEN 

 

Je bazen nepravilnih obrisov. Navadno je zgrajen z uporabo upogljive ali toge obloge. Lahko 

kupimo že narejen plastičen model, ali pa ga skopamo v zemljo sami in vanj le položimo folijo 

za bazene. Tretja možnost, ki pa je bolj tradicionalna, pa je, da dno in stene utrdimo z 

mešanico gline in peska. Takšne vodne 

kotanje delujejo najbolj naravno, kadar so v 

nekoliko nižjih delih vrta, ob robu pa morajo 

imeti plitvino, kjer lahko uspevajo obrežne in 

močvirske rastline. 

Prednost neoblikovnega bazena je ta, da je 

gradnja s plastično oblogo precej preprosta. 

Takšna vodna kotanja najbolj privlači živali iz 

narave. Slabost pa je, da majhne kotanje 

niso videti naravne, še posebej takrat, ko 

imajo na dnu togo plastično oblogo. 

                                                                                                       

Slika 37: Oblikovni bazen-dvignjen nad površino 

Slika 38: Prosti bazen 
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6.3. BAZENČEK V POSODI 

 

Iz različnih vodotesnih čebrov, loncev in drugih cvetličnih posod ali iz starih pomivalnih korit 

lahko oblikujemo majhne vodne površine, primerne za vrtne terase. Če uporabimo lesen 

čeber oz. leseno posodo, jo moramo najprej z notranje strani obložiti s plastično folijo, ali pa 

jo prepojimo z zaščitnimi sredstvi, ki ne škodijo rastlinam in ribam. 

Prednost bazenčka v posodi je, da je precej 

poceni. To je preprost način opremljanja 

majhnih vrtov ali teras z vodnimi površinami. 

Slabost tega pa je, da je potrebno v vročih 

poletjih pogosto dolivati vodo, pozimi pa jih je 

treba izprazniti, saj voda v manjših posodah 

hitro zamrzne.                                                                    

 

                                                                                                   

 

                                                                                                  

6.4. STOPNIČASTI SLAPOVI 

 

Slapovi ponujajo edinstven trenutek, pred katerimi vsak obiskovalec vrta ostane povsem 

očaran. S slapovi ustvarimo učinek padca vode, zagotavljajo nam prijeten pomirjujoč zvok, ki 

se odlično integrira v vrt. Seveda ne smemo pretiravati z velikostjo, kajti slap se mora 

povsem integrirati v okolje in postati del njega. Pozorno oko bo takoj našlo pravo mesto. Če 

imamo možnost, slap postavimo na najvišjo točko v primerjavi z ostalim delom vrta. Tako se 

bo zvok tekoče vode razširil v vsak kotiček. Slapovi poleg prijetnega zvoka zagotavljajo še 

pomirjujoč in sproščujoč vizualen učinek. Občudujemo jih lahko podnevi, še bolj 

spektakularen pogled na padajočo vodo pa je seveda ponoči. Da dosežemo takšen učinek, pa 

si moramo zagotoviti ustrezen sistem razsvetljave. 

Umetne slapove lahko kupimo v specializiranih trgovinah za zunanjo opremo, kjer ponujajo 

različice iz naravnega kamna ali modele iz plastike. Pretok vode je tako lahko naraven, ali pa 

ga poganja električna črpalka.                             

Slika 39: Bazenček v posodi 
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Prednosti slapov so te, da brzice vnesejo v 

vrt živahnost in občutek gibanja ter nove 

svetlobne in zvočne učinke. Edina slabost 

pri tem pa je, kadar v vrtu nimamo 

naravnega potočka, moramo uporabiti za 

poganjanje vode močno črpalko.  

 

 

                                                                             

                                                                                                           

6.5. VODNJAK 

 

Namesto ribnika ali slapa, lahko v vrtu zgradimo tudi vodnjak. Ločimo med dvema vrstama 

vodnjakov. Prvi so oblikovni, drugi pa zidni vodnjak. 

 

6.5.1. OBLIKOVNI VODNJAK 

 

Najpreprostejši oblikovni vodnjak sestavlja ena sama šoba, ki je sredi bazena in meče nizek 

curek vode naravnost kvišku. Vodo v vodnjaku navadno poganja potopna črpalka, ki je 

namenjena tudi za prečrpavanje vode v bazenu. Od njene velikosti in moči je odvisna dolžina 

curka. Bolj izpopolnjene oblike vodometov so pogosto vgrajene v različne kipce in imajo 

večdelne razpršilne glave za brizganje vode. 

Prednost oblikovnega vodnjaka je v tem, da mu daje 

vodomet dodatno razsežnost. Tudi njegova gradnja in 

poznejše vzdrževanje sta preprosta. Edina slabost tega pa 

je, da je potrebno prikriti električno napeljavo do črpalke, ki 

jo je pozimi treba ustaviti. 

 

                                                                                                                                     

 

Slika 40: Slap 

Slika 41: Oblikovni vodnjak 
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6.5.2. ZIDNI VODNJAK 

 

Ta vodnjak je navadno zgrajen iz dveh delov. 

Majhen vodni curek teče iz preproste cevi ali 

okrasnega ustja v obliki maske. Vodni curek in 

pršeče kapljice se pod ustjem stekajo v bazenček, 

ki je navadno nekoliko nad tlemi. Vodo prečrpava 

potopna črpalka v bazenu. 

Prednost zidnega vodnjaka je v tem, da je precej 

poceni in se ga da preprosto vgraditi na vrtne 

terase ali dvorišča. Slabost pa je, da je prešibko 

curljanje včasih lahko prej moteče, kot pa 

prijetno. Tudi cevi in električni kabli iz bazena v 

ustje morajo biti dobro prekriti. 

 

   

 

6.6. PLAVALNI BAZEN 

 

Nekoč je bil plavalni bazen odraz razkošja. Danes pa je postal dostopen že marsikomu. 

Vidimo jih tako v mestih kot tudi na podeželju in to ne le manjše otroške, ki jih navadno 

postavimo kar nekam na trato, ampak tudi večje plavalne, namenjene celi družini. 

Najprimernejši je bazen, vkopan v zemljo. Res, da so stroški izkopa precej večji, kot če bi ga 

vgradili samo na pol v tla, vendar se tak veliko lepše vključi v vrt. Zelo pomembno je, kam na 

vrtu ga postavimo. Biti mora na sončnem in zavetnem prostoru, proč od večjega drevja in 

grmovja, ki bi ga senčilo in vanj odmetavalo listje.  

Velikost bazena je odvisna od prostorske razporeditve in od naših želja po plavanju. Za 

navdušene plavalce je dobro, če je bazen čim daljši. Dolžina pravzaprav ob vgradnji 

protitočne črpalke ni več tako pomembna, saj se lahko naplavamo tudi v krajšem, kakšne 

4,00 m dolgem bazenu, posebno če plavamo proti toku. Dobro pa je, če je bazen širok vsaj 

2,60 m, da se v njem lahko obračamo ali pa da lahko v njem plavata dva vzporedno.  

 

Slika 42: Zidni vodnjak 
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Danes se vse bolj gradi vkopane montažne bazene z betonskim dnom in montažnimi, 

toplotno izoliranimi stenami. Če imamo armiranobetonski bazen, ga tesni beton, prevlečen z 

estrihom, pri montažnem pa posebna, po notranji obliki zvarjena folija.  

Odtok pri manjših bazenih ni nujno potreben, saj se jih da prazniti s črpalko, pri večjih pa 

mora biti odtok speljan v ponikalnico ali kanalizacijo. Nekaterih montažnih bazenov čez zimo 

ne praznimo, ker jih voda tako varuje pred zmrzaljo. Pri takih led ne poškoduje plastične 

obloge, saj se je ne oprime in prosto plava po površini.  

Ob postavitvi bazena moramo biti pozorni tudi na različne priključke za vodo in elektriko. 

Čistočo vode vzdržuje električni filter. Navadno je to peščeni filter, ki zadrži mehanske delce 

umazanije. Bazen moramo vzdrževati celo sezono. Potrebno je pobirati smeti, ki se naberejo 

na vodi, ter ga tudi razkuževati, in s tem preprečiti, da se pokvari. Sedaj so na voljo že tako 

učinkovita klorova in brezklorova sredstva ter sredstva za uravnavanje pH vrednosti, da vode 

ni treba zamenjati vso sezono. Za razkuževanje se uporablja največkrat klor, lahko pa tudi 

dezinfekcija brez dodajanja kemikalij. To je navadna sol s posebno napravo, v kateri poteka 

elektroliza, tako da vodi ni potrebno dodajati ničesar drugega.  

Bazen navadno pokrijemo s plavajočimi pokrivali, ki preprečijo dostop nečistoči, obenem pa 

zagotovijo, da se podnevi voda izdatneje ogreva, ponoči pa ne ohlaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                       

  

                   

 

Slika 43: Plavalni bazen 
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7. RASTLINJAK 

 

Prikupno grajen in oblikovan rastlinjak nam najbolje nadomesti toplo gredo in plastenjak, ki 

se slabše vključujeta v vrt. Delo v rastlinjaku je dosti lažje, saj je toplotno izoliran, tako da 

lahko skozi celo leto gojimo razne eksotične rastline, prezimujemo okensko in balkonsko 

cvetje, za mraz občutljive posodovke, lahko pa si tudi vzgojimo svoje okrasne in zelenjavne 

sadike.  

Čez poletje, ko je toplo in imamo okrasne rastline lahko na prostem, rastlinjak uporabimo za 

gojenje različnih zelenjadnic, kot je npr. paradižnik, paprika, jajčevci, kumare, melone ter 

lubenice. Ko pa se približuje zima, pa se prostor v rastlinjaku že precej izprazni. Takrat lahko 

vanj posejemo motovilec, solato, špinačo ipd., vse dokler jih zopet ne pridelamo na prostem.  

Pri načrtovanju rastlinjaka moramo dobro predvideti in preračunati vse pozitivne in 

negativne lastnosti. Zavedati se moramo, da je potrebno v zimskem času rastlinjak ogrevati, 

če želimo optimalno pridelavo zelenjave, kar pa lahko postane zelo velik strošek. Če pa 

rastlinjaka ne ogrevamo, pa lahko v njem prezimujemo razno zelenjavo in, odvisno od 

zunanjih temperatur, pridelujemo razne vrtnine.  

Postavljen naj bo v zavetnem delu vrta, čim bolj zavarovan pred mrzlimi vetrovi in mrazom. 

Če je le možno, naj bo postavljen čim bolj na soncu. Naj ne bo zasenčen z drevjem, grmovjem 

ali zgradbami.  

Konstrukcija je lahko različna. Lahko je lesena, kovinska, jeklena, bakrena ali iz aluminija. Vse 

izvedbe se podajajo v naše običajne vrtove, če so primerno oblikovane. Dandanes so v modi 

rastlinjaki različnih oblik. Namesto običajnih pravokotnih s sedlasto streho so sedaj tudi 

okrogli, šesterokotni in 

osemkotni s kupolasto 

streho. Tak rastlinjak pride 

do posebne veljave, če je 

nekaj višji za gojenje večjih 

eksotičnih rastlin. Lahko pa 

imamo zraven postavljene 

tudi stole in mizo, saj je v 

tako posebnem okolju 

prijetno posedeti med lepimi 

rastlinami. 

 

 

 
Slika 44: Rastlinjak 
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8. ZIMSKI VRT 

 

V vse hitrejšem ritmu življenja postaja naš bivalni prostor vse pomembnejši za naše počutje 

in sprostitev. Prav zimski vrt je prostor, ki nas popelje stran od togih neprepustnih sten in nas 

poveže z naravo in našo okolico. V njem najdemo mir in sprostitev ali pa nam služi kot 

igralnica, čitalnica ali jedilnica. Lahko pa v njem gojimo tudi svoje najljubše lončnice. 

Služi nam lahko za zbiranje toplote in obenem kot dodatna izolacija, saj predstavlja pregrado 

za zmanjšanje toplotnih izgub. Pozimi nas bodo v njem božali topli sončni žarki, uživali bomo 

med zelenjem in gledanjem na zasnežen vrt. Zimski vrt je najprijetnejši del stanovanja. V 

naravno vlažnem zraku med zelenjem se izvrstno počutimo, ker tudi lažje dihamo kot v 

suhem zraku stanovanja.  

Zimski vrt s temperaturami, potrebnimi za bivanje pozimi, mora biti toplotno dobro izoliran, 

z možnostjo ogrevanja tal in 

zraka, obenem pa pred 

premočnim soncem tudi dobro 

zavarovan s senčili, ki preprečijo 

pred pregrevanjem zraka, poleg 

tega je najboljše kar avtomatsko 

zračenje. V njem se zrak ob 

sončnem dnevu tudi pozimi 

precej ogreje, zato lahko z njim 

ogrevamo sosednje prostore. 

 

Zimski vrt mora imeti tako konstrukcijo, ki prenese tudi večjo obremenitev zaradi snega, 

oziroma tako prilagojeno ogrevanje, da se sneg na njem sproti topi. Poleg senčenja pa je 

posebej v poletnem času pomembno tudi učinkovito zračenje. 

Možnosti za ureditev zimskega vrta so številne. Z zimskim vrtom lahko povežemo vhod in ga 

razširimo v verando, vanj lahko spremenimo večji ali manjši balkon, prostor pod balkonom 

ali višjeležečo teraso, postavimo ga nad garažo, poleg hiše ali pa zasteklimo del podstrehe. 

Pri tem pa se moramo zavedati, da s tem, ko postavimo zimski vrt zraven hiše, povsem 

predrugačimo prvotno obliko hiše. S premalo znanja o oblikovanju in graditvi zimskih vrtov 

kar v lastni režiji si lahko nakopljemo kup težav. Zato je bolje, da tega ne gradimo sami, pač 

pa se zanesemo na dobrega in izkušenega arhitekta ali podjetje, ki se ukvarja z gradnjo 

Slika 45: Zimski vrt 
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zimskih vrtov. Vedeti moramo tudi, da je za gradnjo zimskega vrta potrebno pridobiti 

gradbeno dovoljenje ali pa vsaj priglasitev del. 

9. GRADITEV SKALNJAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor za skalnjak naj bo čim bolj naraven. Nikoli ga ne postavimo na sredino trate, ker tam 

deluje nenaravno. Zanj ni potrebno navoziti prav veliko skalovja, že nekaj lepo razporejenih 

skal bo vzbujalo pravi vtis skalovitega rastišča. Skale naj bodo različno velike, a vedno deluje 

bolje nekaj večjih kot množica drobirja. Velike skale naj bodo dolge od 50 do 80 cm in nekaj 

ožje. Najprej vgradimo v tla velike skale in nato manjše. Razporedimo jih tako, da med njimi 

nastanejo večje in manjše niše za rastline. Pomembno je, da skalo postavimo pravilno, in 

sicer s svojo težjo stranjo naj bodo vkopane v tla. Če se malo potrudimo pri iskanju velikih 

skal, lahko najdemo izredno lepe primerke izdolbenih in prevotljenih skal, ki jih zasadimo z 

nežnejšimi, drobnimi naskalnimi rastlinami, kot so to lahko netreski. Najslabše pa je videti 

skalnjak, kjer so skale položene po vrhu, morda še navpično, saj takih skal ni nikjer v naravi in 

delujejo umetno na vrtu.  

Ko se odločimo za skalnjak, najprej označimo in obrišemo, kje ga bomo postavili. Nato 

moramo poskrbeti za dober odtok vode, kajti zelo pomembno je, da je podlaga skalnjaka 

prepustna in odcedna. Če ni, moramo za dobro drenažo na podlago nasuti debelejšo plast 

gramoza. Nato vkopljemo skale v pripravljene jame in zasujemo vmesne prostore z 

ustreznim substratom. Na koncu zasadimo še drobne spomladanske čebulnice. Sadimo jih v 

manjših skupinah. To so predvsem razne vrste žafranov, narcis in tulipanov, čebulnih perunik 

in nižjih okrasnih lukov, gomoljčkov anemon in podobne. Na vlažna mesta pa lahko zasadimo 

še zvončke. 

Če rastišče ni po naravi kamnito, je najbolje, da še sami dodamo manjše in večje kamne ali 

pa tla pomešamo s po enim delom grobega peska, ilovice, listovke ali šotnega komposta in 

dvema deloma šote. Na naravno suhih tleh, kjer ni nujno, da so ta ravno izrazito kamnita in 

trata ne uspeva, a niso izpostavljena hoji, raje zasadimo trajnice, lahko jih kombiniramo tudi 

Slika 46: Skalnjak 
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z grmovnicami, ki dobro prenašajo sušo. Med te sodijo smiljka, materina dušica, razne 

homuljice, netreski in podobne. 

Skalnjak je lahko tudi v senci. Tja zasajamo sencoljubne nizke trajnice, kot so karpatska 

zvončnica, bergenija, iskrivka, nizka hosta, primula ipd.  

 

10.  ŽIVE MEJE V VRTU 

 

Žive meje imajo v vrtu uporabno in okrasno vlogo. Z njimi si razmejimo posest. Predvsem pa 

z njimi ustvarjamo vizualno zaščito. Z živo mejo zastiramo poglede od zunaj ter zakrivamo 

nelepe in moteče poglede znotraj vrta in neljube poglede na sosednjih parcelah. Žive meje 

služijo kot zaslon za barvitost ostale drevnine v vrtu. So večinoma stalna in več let 

nespremenljiva sestavina vrta. Zato morajo biti oblikovane tako, da vrt ločujejo od okolice 

samo prostorsko, vizualno pa bi ga morale povezovati z zunanjo pokrajino. 

Ko se odločimo saditi živo mejo, moramo vedeti, kakšno naj izberemo. Zelo pomembna je 

izbira rastlin, saj morajo ustrezati tipu tal, rastišču in podnebju ter videzu vrta, poleg tega pa 

morajo še dovolj hitro rasti. Vedeti je treba ali želimo živo mejo obrezovati ali bomo izbrali 

nestriženo ali prostorastočo živo mejo. Izbor je odvisen tudi od velikosti zemljišča in seveda 

tudi od cene. Večinoma je zasaditev žive meje cenejši in naravi prijaznejši način ograjevanja 

kot postavitev ograje, vendar se učinkovita predelitev razvije šele čez nekaj let. 

Izbira oblike žive meje in rastlin zanjo je povsem stvar osebnega okusa.  

Goste in natančno obrezane žive meje iz tise sicer sodijo predvsem v oblikovno zasnovane 

vrtove, vendar so lahko tudi zelo lepo ozadje v sonaravno oblikovanih in podeželskih vrtovih. 

Na podeželju se z okoliško pokrajino najbolje zlivajo žive meje iz rastlin, ki uspevajo v bližnji 

okolici. Če se odločimo za pravilno oblikovano živo mejo, moramo vedeti, da jo bomo zaradi 

hitre rasti morali najpogosteje obrezovati. 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 47: Neoblikovana živa meja Slika 48: Oblikovana živa meja 
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V neoblikovane žive meje lahko posadimo tudi grmovnice z lepimi cvetovi in plodovi, ki 

poživijo vrt ter privlačijo živali. Dolgoročno gledano bo počasi rastoča živa meja lepša in z njo 

bomo imeli manj dela. Razmeroma preprosta je tudi nega neoblikovanih živih mej, ki se 

pogosto široko razrastejo in jih je treba občasno obrezati.  

Nizke žive meje iz sivke, pušpana ali nemškega rožmarina so najlepše znotraj vrta, kjer 

obrobljajo poti in cvetlične gredice. 

Višje notranje žive meje so lahko učinkoviti zastori med dvema različnima deloma vrta.  

V živi meji lahko naredimo živi obok tako, da na vsaki strani prehoda pustimo nekaj stebel 

rasti kvišku, dokler ne dosežejo zadostne višine, kjer jih lahko povežemo skupaj v obok. Nato 

čim bolj redno obrezujemo vršičke vseh poganjkov, da spodbudimo košato rast, po potrebi 

pa v nastajajoči obok vpletamo nova stebla. Ko je obok želene oblike, ko je dovolj debel, ga 

lahko začnemo oblikovati.  

Za živo mejo navadno uporabimo eno vrsto rastlin, za bolj pester vzorec pa lahko mešano 

posadimo tudi različne rastline. V oblikovnih živih mejah morajo imeti vse rastline približno 

enako hitro rast, za neoblikovane sloge pa je to manj pomembno. Kadar imamo na voljo 

veliko prostora, si lahko privoščimo podeželsko živo mejo iz mešano posajenih glogov, lesk, 

bodik in maklenov. 

 

 

 

 

 

Slika 50: Raznovrstna živa meja Slika 49: Enovrstna živa meja 
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10.1. PRIPRAVE IN SAJENJE 

 

Mlade rastline, ki so bile gojene v drevesnicah in posajene v cvetličnih posodah, je najbolje 

saditi od jeseni do spomladi. Rastline s koreninsko grudo ali z golimi koreninami pa od pozne 

jeseni pa do pozne pomladi. Rastlin ne smemo nikoli saditi v zamrznjena tla. Če so tla že 

zmrznjena, ko kupimo rastline, jih moramo shraniti v hladnem prostoru, kjer ne zmrzuje in 

jih redno vlažiti. Pred sajenjem moramo temeljito pripraviti prostor za živo mejo. Z njega 

moramo najprej odstraniti ves plevel. Tudi ko posadimo živo mejo, moramo plevel redno 

odstranjevati, vse dokler ni meja povsem izoblikovana.  

Že nekaj tednov pred sajenjem rastlin z napeto vrvico označimo potek žive meje in 

izkopljemo dovolj globok jarek, da bomo vanj lahko posadili korenine rastlin. Nato v jarek 

nasujemo veliko dobro uležanega hlevskega gnoja ali vrtnega komposta in pustimo, da se 

lepo uleži.  

Zadnji dan pred sajenjem rastlin moramo sadike temeljito namočiti. Sadike z golimi 

koreninami pustimo zavite vse do sajenja, da se nam ne posušijo. Preden začnemo saditi, 

postavimo rastline vzdolž napete vrvice ob jarku in jih enakomerno razporedimo. Pri tem 

moramo biti pozorni na to, da položimo šibkejšo sadiko med dve močnejši. Sledi izkop 

sadilne jame, v katero posadimo vsako rastlino posebej. Sadike vzamemo iz posode ali pa jih 

odvijemo, če imamo zavite, tik preden jih posadimo v pripravljeno sadilno jamo. Rastlino 

moramo postaviti v isto globino, kot je bila prej posajena v lončku. Nato jo zasujemo s prstjo 

in dobro poteptamo, da iz tal iztisnemo morebitne zračne žepe. Na koncu še zalijemo z vodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

Slika 51: Sajenje žive meje 
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10.2. STRIŽENJE IN OBREZOVANJE 

 

Osnovni namen striženja pravilno oblikovane žive meje je vzdrževanje gladkega obrisa ter 

zagotavljanje zdrave, krepke in goste rasti že od tal pa vse do vrha. Če opazimo okužene ali 

poškodovane poganjke, jih moramo obrezovati sproti, takoj ko jih opazimo. Pogostost 

striženja žive meje pa je odvisna od hitrosti rasti posamezne vrste rastlin. Za ravno striženje 

vrha je najbolje, da napnemo med koloma vrvico na želeni višini.  

Zimzelene žive meje je treba od spomladi do zgodnje jeseni večkrat striči, listopadne žive 

meje pa je treba navadno obrezati enkrat po sredini poletja. Nobenih pa ne smemo 

obrezovati takrat, ko v njih gnezdijo ptiči.  

Tudi grmovnice v neoblikovanih živih mejah obrezujemo na enak način kot prosto rastoče 

grme, navadno po cvetenju, ko odpadejo plodovi ali pa spomladi.  

Pri oblikovanju pravilno oblikovanih živih mej lahko uporabljamo električne ali ročne škarje, 

neoblikovane žive meje pa je potrebno obrezovati z dvoreznimi vrtnimi škarjami in po 

potrebi tudi z žagami. Z dvoreznimi vrtnimi škarjami obrezujemo tudi žive meje iz rastlin z 

velikimi zimzelenimi listi. 

Po striženju in obrezovanju moramo živo mejo temeljito zaliti in po tleh nasuti zastirko.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 52: Žaga za obrezovanje živih mej Slika 53: Dvorezne vrtne škarje 
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11. GREDE IN GREDICE 

 

Cvetlične grede in gredice so eden izmed številnih načinov oblikovanja vrta. Z njimi lahko na 

lep način predelimo vrt na posamezne zanimive dele in skrite kotičke, poleg tega pa lahko na 

njih posadimo svoje najljubše rastline. Pri izdelavi gredic ne smemo varčevati s prostorom. 

Naredimo jih kar se da velike, da so v ustreznem razmerju z okolico in da na njih posadimo 

čim več kontrastnih in različno velikih rastlin.  

Zasnove cvetličnega vrta se nenehno spreminjajo. Včasih so moderna dovršena oblikovanja, 

spet drugič pa sproščena neoblikovanost. Odvisno, kje delamo vrt in kakšnega želimo imeti. 

Cvetlične grede in gredice so lahko povsem oblikovane in imajo strukturirano zasaditev ali pa 

so bolj naravnega videza s pomešano posajenimi rastlinami. Lahko pa tudi pomešamo oba 

sloga skupaj. 

 

11.1. OBLIKOVNA VRSTA GREDIC 

 

Značilnosti formalnih slogov gredic so geometrija, vzorci in simetrija, ki se kažejo v pravilnih 

črtah in krepkih oblikah. Navadno so takšni vrtovi zasnovani z oblikovanjem trdnih opečnatih 

in tlakovanih površin, ki povezujejo vrt s hišo in so obenem okvir za zasaditve z rastlinami. 

Za njih je značilno tudi, da so geometrično 

pravilno oblikovane tudi rastlinske zasaditve. 

Kot so to denimo gladko obrezane žive meje. 

Za simetričnost je značilno, da je vsaka 

zasaditev sestavljena iz zrcalno podobnih delov 

ali pa da je podvojena. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 54: Geometrično in simetrično oblikovana gredica 
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11.2. NEOBLIKOVNA GREDICA 

 

Neformalni vrtni slogi naj bi z nepravilnimi oblikami posnemali naravo. 

Ogrodje so na videz neurejene številne zaobljene krivine ali valovite oblike. Kadar so v teh 

vrtovih trdne površine, so navadno zgrajene iz naravnih površin, kot sta les in kamen.  

Take sloge gredic imajo najraje ljubiteljski vrtnarji, saj ponujajo široke ustvarjalne možnosti. 

Za njih je najpomembneje živahnost, raznovrstnost in bujnost vrta. 

 

Slika 55: Neoblikovna gredica 

 

Po rastlinskih skupinah, s katerimi so zasajene gredice, jih lahko razvrščamo na gredice zelik 

in gredice grmovnic. Vsak tip gredic ima svoje posebnosti, vse pa so zasnovane tako, da naj bi 

vse leto kar najbolj učinkovito krasile vrt. 
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11.3. GREDICE ZELIK 

 

Tradicionalne gredice sadik so v poletnih 

mesecih ena najlepših zanimivosti skoraj 

vsakega vrta. Takrat je namreč vrhunec 

cvetenja številnih zelnatih trajnic, ki jim 

nato pred zimo odmrejo vsi nadzemni 

deli, vsako pomlad pa se iz podzemnih 

korenik razvijejo novi stebelni in nato še 

cvetni poganjki. 

Slaba stran takih gredic je to, da zaradi 

mirujočih rastlin ostajajo na njih 

neporaščena tla ves najtemnejši del leta, 

ko bi se človek najbolj razveselil pogleda 

na lepo gredico. 

                                                             

                                                                                                               

 

11.4. GREDICE GRMOVNIC 

 

Tako listopadne kot zimzelene lesnate grmovnice so zelo priljubljena vrsta rastlin, ki imajo 

številne okrasne vrednote. S premišljeno izbiro teh rastlin bodo lahko njihovi cvetovi, 

plodovi, listi ali šibasta stebla krasili vrt v vsakem letnem času. Take gredice so še posebej 

uporabne kot pomembna in za vzdrževanje precej nezahtevna sestavina stalnega vrtnega 

ogrodja. 

 

 

 

 

 

                                       

 

Slika 56: Gredica zelik 

Slika 57: Gredica grmovnic 
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11.5. MEŠANE GREDICE 

 

Te gredice so najuporabnejši tip cvetličnih gredic. Grmovnice so na takšni gredici za višino in 

strukturo, poleg tega pa so še privlačno ozadje za vse druge rastline. Domiselno izbrane 

grmovnice prispevajo celoletno barvitost in raznovrstnost listov, v posameznih letnih časih 

pa lepe cvetove in plodove.  

Spomladi poživijo mešane gredice 

čebulnice, te pa kmalu prepustijo 

prostor poleti cvetočim trajnicam. 

Vmesne prazne prostore 

zapolnjujejo cvetoče enoletnice in 

dvoletnice. 

 

 

 

                                                        

                                                                                            

12. VRTNI NAČRTI 

 

Vrtovi nastajajo vse prevečkrat spontano, brez posebnega razmišljanja. Najprej lastnik zgradi 

svojo posest, nato jo navadno ogradi z živo mejo ali pa ograjo. Ko začuti potrebo po kakšnem 

okrasnem grmu ali drevesu pa se zapelje do najbližje vrtnarije in si tam izbere nekaj sadik. 

Glede ureditve vrta si nekateri ravno ne razbijajo glave, spet drugi pa mu dajo velik pomen. 

Pri načrtovanju okrasnega vrta moramo biti pozorni na to, kako bo urejen prostor znotraj 

vrtnih meja. Od namembnosti vrta je odvisno razmerje med utrjenim oblikovanjem prostora, 

npr. polaganjem talnih plošč in postavljanjem zidov, in mehkim oblikovanjem vrta z 

zasajanjem rastlin.  

Če nameravamo imeti vrt za zabavo in dodatni bivalni prostor, bo najbolje, če bomo velik del 

njegove površine tlakovali s ploščami ali lesenimi podi. Kdor pa obožuje rastline ali želi na 

vrtu pridelovati vrtnine in sadje, pa bo imel v vrtu samo ozke prepletene stezice, da bo ostalo 

čim več prostora za rastline.  

Ko dobro premislimo, kakšen vrt si želimo, kako ga bomo uporabljali in kako bomo najbolje 

izrabili dano zemljišče, Lahko začnemo podrobneje načrtovati njegove oblike. 

 

Slika 58: Mešane gredice 



Kotar, T. Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

65 

12.1. KAKO NARIŠEMO VRTNI NAČRT 

 

Svoj vrt z vsem, kar je v njem, si narišemo na list karirastega ali milimetrskega papirja v merilu 

1:100; to pomeni, da je 1 m v naravi 1 cm na papirju, še bolje pa je, če ga povečamo na 1:50 (1 m 

je 2 cm). Čim natančneje vrišemo vanj hišo v vsemi vhodi, kletnimi okni oz. okni, napuščem in 

balkoni, ker je pod njimi zelo suho. Z vetrnico si označimo smeri neba ali s puščico sever, da 

bomo vedeli, kje je bolj sončno in kje senčno. Meje parcele merimo od hiše, vedno pravokotno 

nanjo. Ker ni vsak vrt pravokoten in raven, to ni vedno najlažje opravilo. Na osvetljenost v vrtu 

vplivajo sosednje stavbe in večje drevje, ki že raste na vrtu ali v njegovi bližini. Čim točneje ga 

vrišemo v naš načrt, prav tako sosednje objekte. Rast obstoječega drevja in grmovja označimo, s 

primerno velikimi krogi začrtamo tudi njihove krošnje ali velikost. Vrišemo tudi, kje 

predvidevamo zelenjavni vrt, si označimo, kje potrebujemo vodo na vrtu ali jo že imamo. 

Vrišemo vse potrebne poti in dvorišča, pri tem pa dobro premislimo, koliko prostora 

potrebujemo za parkiranje in obračanje avtomobilov. 

Na razgibanem terenu posebno skrbno izmerimo višinske razlike, to opravimo ob pomoči late 

in vodne tehtnice. Ko je pred nami čim popolnejša slika prihodnjega vrta, skušamo vnesti vanjo 

na primerna mesta v istem merilu vse, kar želimo spremeniti oziroma s čimer nameravamo vrt 

izpopolniti. Kmalu nam bo jasno, kaj je možno in kaj zaradi prostora ni izvedljivo. Še vedno pa 

nam ne bo jasno, kako se bo vrtu prilegala ta ali ona rastlina, tak ali drugačen tlak, senčnica, 

kakšen material bi si izbrali za podporne zidove, kakšna ograja bi se k hiši in vrtu najlepše podala 

in še marsičesa ne bomo vedeli. V načrtu usklajujemo tudi oblike in barve, da nastane skladna 

podoba vrta, ki daje vtis celote, ne pa nečesa, kar je skupaj po naključju. Pretehtamo tudi potek 

poti, vrišemo nujno potrebne, zaradi enotnejšega vtisa nepotrebne tudi opustimo, določimo 

velikost in obliko terase, vodnega motiva, zelenjavnega vrta in drugih nasadov ter njihove barve. 

Urejanje vrta bo vse bolj smotrno, prav tako ne bomo delali večjih napak, kot na primer, da si 

naročimo nesorazmerno veliko senčnico ali vrtno uto ali kaj drugega. Če načrt še pobarvamo, 

bomo ustvarili boljšo predstavo o predvideni ureditvi vrta. Seveda bo ta lahko še boljša, če si 

izdelamo model ali če delo prepustimo izkušenemu strokovnjaku krajinarju, ki zna prostorske 

možnosti bolje izkoristiti, poleg tega mora imeti smisel za oblikovanje, ki ga nima vsakdo. 

Vendarle naj bo vrt urejen po naših željah in potrebah, ki jih sami najbolje poznamo, ne pa po 

tujih zamislih. 

Prostor pred hišnim vhodom s potjo do hiše in običajno tudi parkiranjem avtomobilov naj bo 

praktično, a lepo urejen. Namenimo dovolj prostora za parkiranje, vendar naj ostane še vedno 

nekaj prostora za zelenje, vsaj za popenjavke ob hiši in ob straneh vrta. Poti in dovoze 

tlakujemo z izbranim tlakom, vrt pa domiselno zasadimo z rastlinjem, ki bo privlačno vse leto, 

tudi pozimi. Ne pozabimo na zakrit prostor za smetnjak. 

Po potrebi je predhišni vrt lahko omejen tudi z nizko živo mejo. Lahko je rezana ali še bolje iz 

nizkih prosto rastočih grmičev, saj je z obrezovanjem žive meje kar precej dela.  
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Vrtni prostor za hišo je po navadi večji. Namenjen je vsem preostalim vrtnim dejavnostim, gojenju 

zelenjave, sadja in cvetja, včasih še garaži in parkiranju ob njej. Po potrebi vrt ogradimo s čedno, 

hiši in okolju primerno ograjo, z živo mejo ali prosto rastočim nasadom drevja in grmovja, ki daje 

vrtu potrebno zasebnost in hišo deloma zakrije pred okolico. Živo mejo na sončni strani vrta, kjer 

želimo imeti več prostora za zelenjavne grede, nadomestimo raje z sadnim drevjem, z vrsto 

malin, ribeza ali kosmulj. 

Pred dnevno sobo predvidimo večjo teraso, ki se odpira na vrt. Če je na njej prevroče, jo lahko 

prekrijemo s pergolo ali pa uredimo manjše ali večje sedišče v senčnem kotičku na vrtu. Tam 

pogosto potekajo razna praznovanja s pečenjem na žaru. Ob vsakem vremenu je prijetno 

posedati ali tudi obedovati v hladni vrtni uti 

Vrišemo še vrtno trato, ki naj zavzema večji del vrta, potrebujemo jo za hojo in igro. Po želji je 

lahko to tudi cvetoč travnik, ki pa ne prenese stalne hoje in skakanja po njem. Hojo omejimo le na 

pokošene ali utrjene poti. Seveda si vsakdo želi v vrtu čim več lepega rastlinja – od raznih 

iglavcev, cvetočih dreves in grmov do trajnic in enoletnic.  

Ob dobrem načrtovanju vrta bo dovolj prostora tudi zanje. V zelo majhnem vrtu, kjer si želimo 

več rastlinja, vrtno trato opustimo in med nasadi speljemo poti. Ponekod naj se razširijo v 

tlakovano ali peščeno dvorišče, manjše sedišče ali vodni motiv. Ob izbiri nižjih lesnatih in drugih 

rastlin bo tudi v manjšem vrtu dovolj možnosti za gojenje številnih zanimivih vrtnih rastlin. 

Voda je vrtu nujno potrebna, zato ne pozabimo na vodovodne priključke. Najbolje je, če bodo na 

več različnih mestih v vrtu. Ob načrtovanju vrta ne zanemarimo možnosti, ki nam jih ponuja že 

samo zemljišče s svojo razgibanostjo in njegovo prvotno rastlinsko odejo. Namesto da vse to brez 

pomisleka uničimo, odkrijmo raje njeno dušo, njene lepe strani, jih ohranimo in pri 

oblikovanju vrta kar najbolj izkoristimo. Pri tem mislimo na ureditev vrta v borovem gozdu z 

jesensko reso ali na sorazmerno vlažnih tleh ob vodi, na zasaditev pustih kamnitih tal v gorah ali 

ob morju, kjer je treba te značilnosti krajine še poudariti, ne pa zbrisati in uničiti. Namesto da bi 

uživali v naravni valovitosti zemljišča, v privlačnosti naravne vegetacije in jo le dopolnili z gojenimi, 

njim sorodnimi vrstami in sortami rastlin, ki so ohranile karakter svojega rastišča, večina to 

rastlinje povsem uniči in zemljišče zravna, da je ravno kot miza. Vse to napravijo v želji, da bi 

pozneje namesto prvotnih tja zasadili vrtnarsko vzgojene rastline, kot rastejo drugod po vrtovih, 

in uredili dolgočasno angleško trato.  
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Vrt je prostor, kjer po napornem dnevu želimo biti sami zase, torej neopazovani. Če so hiše 

dovolj oddaljene druga od druge, glede tega ni težav. Zahtevnejše pa se je zakriti pred 

nezaželenimi pogledi v manjših vrtovih, posebno še pri vrstnih hišah. 

Predvsem je pomembno, da vrt obdaja pregrada iz višjega zelenja. To je lahko nasad drevja in 

grmovja ob robu parcele, v manjšem vrtu vsaj višja prosto rastoča živa meja, ob vrstnih hišah pa 

zid ali višja lesena ograja, tudi proti sosedu zaprta senčnica. Kjer praktično ni prostora za kaj 

drugega, ozelenimo trstiko ali mrežno ograjo z bršljanom. Ta zimzelena popenjavka bo ograjo 

povsem prerasla. Če jo vsaj enkrat na leto obrežemo, bo od vseh rastlin zavzela najmanj 

prostora. Najbolje je, da se s sosedom dogovorimo za skupno mejo. 

Slika 59: Vrtni načrt 
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Vrt veliko pridobi, če se ne zakrivamo pred okolico z ravno potekajočo živo mejo, ki v ravni črti 

seka pogled na okolico, pač pa z naravnimi silhuetami zelenja. Kjer je mogoče, puščamo odprte 

lepe poglede na sosednji vrt ali lepo pokrajino, jezero, gore. 

Tudi preostali del bivalnega vrta omejimo v smereh nezaželenih pogledov iz soseščine z višjim 

zelenjem. Morda proti višjim sosednjim zgradbam, oknom sosednjih stanovanjskih hiš ali 

nasproti stanovanjskemu bloku, bližnji cesti, industrijskim objektom, delavnicam in podobno. 

Dosti lažje se zakrijemo, če je hiša pritlična oziroma če je terasa v isti višini z vrtom. Z gosto 

zasajenim zelenjem omilimo tudi hrup s ceste. Kjer je hrup zelo močan, postavljamo 

protihrupne ovire, ki jih obdamo z zelenjem. Ugotovljeno je, da hrup duši predvsem hrapavo 

listje, na primer gaber, grbastolistna brogovita, ne pa gladko listje, kakršnega ima lovorikovec. 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Slika 60: Drevje in višje zelenje-

nas zakrijeta pred soseščino 



Kotar, T. Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora 

Diplomsko delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

69 

13.  ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi sem izpolnila vse cilje, ki sem si jih predhodno zastavila. Zajela sem tudi 

vsa raziskovalna vprašanja. 

Pri pisanju diplomske naloge, sem se najprej opredelila na to, katere so osnove oblikovanja 

vrta. Nato sem predstavila posamezne elemente vrta in opisala, kakšen pomen imajo v vrtu.  

Te elemente sem razdelila na grajene elemente vrta, med katere sodijo vrtna ograja, vhodi, 

poti, stopnišča, vrtni in podporni zidovi, pergola, brajda in senčnica, vrtna terasa ter sedišča.  

Nato sem opisala, kakšen pomen imajo svetila v vrtu in kakšna so primerna svetila za 

posamezno priložnost. 

Sledila je predstava in opis vodnega dela vrta, kjer sem predstavila razliko med oblikovnim in 

prostim bazenom, kakšen je bazenček v posodi in kje je uporaben, posebej sem poudarila 

namen vodnih slapov v vrtu in zopet opisala razliko med oblikovnim in zidnim vodnjakom. Na 

koncu pa sem še nekaj besed namenila plavalnemu bazenu.  

Natančno sem predstavila uporabnost rastlinjaka v zimskem in poletnem času ter naštela 

prednosti in slabosti le-tega.  

Posvetila sem se tudi načrtu zimskega vrta, ki je danes čedalje bolj priljubljen pri nas. 

Opisala sem smernice, kako načrtujemo zunanji prostor, kje in kako začnemo z načrtovanjem 

vrta in na koga se lahko obrnemo, če potrebujemo pomoč. 

Proti koncu naloge pa sem namenila še nekaj besed graditvi skalnjaka ter urejanju gred in 

gredic. 

Pisanje naloge mi je bilo v veliko veselje, saj sem tudi sama taka oseba, ki ima zelo rada 

naravo, zato tudi sama veliko časa preživim v svojem domačem vrtu, kjer neizmerno uživam. 

Rada imam urejen in razgiban vrt z veliko vrtnimi elementi. Delo v vrtu mi ne predstavlja 

bremena, ampak sprostitev od vsakdanjega hitrega tempa življenja. 
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16.1. PRIPRAVA ZA UČNO URO NARAVOSLOVJE 

 

OŠ  

6. razred 
Predmet: 

Naravoslovje 

 

Datum: 

 

Ura: Učiteljica: 

 

Učna tema: Vrt 

Učna enota: Rastline za izboljšanje okusa 

 

 

Standardi znanja 

 

Učenec: 

� našteje najpogostejše začimbnice in dišavnice. 
� ugotovi pomen začimb in dišavnic v prehrani ljudi. 
� spozna vrste in pomen zdravilnih zelišč. 
� sodeluje v skupini.   

Učne oblike: samostojno delo dvojice skupinsko delo frontalna 

Učne  

Metode: 

razgovor demonstracija metoda 

pisnih del 

metoda 

grafičnih del 

metoda 

praktičnih del razlaga opazovanje 

Tip ure: 

 

obravnava 

novih vsebin 

utrjevanje preverjanje kombinirana 

učna ura ponavljanje ocenjevanje 

 

 Potek dela 

 

1 

Vislice 

Na tablo zapišem D _ _ A _ _ _ _ E. (dišavnice) 

 

 

 

2 

Kaj pomeni beseda dišavnice?  

Dišavnice so rastline, ki jih gojimo na vrtu. Imajo močan vonj in prijeten okus. Zato jih 

dodajamo hrani. Lahko uporabljamo sveže ali posušene.  

K tabli pokličem učenca in mu zavežem oči. Najprej mu dam povohati origano. Učenec 

opiše vonj, pove, na katero jed ga spominja in ime dišavnice, če jo prepozna. Nato mu 

dam povohati še pehtran, baziliko in timijan.  
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Dišavnice krožijo po razredu, da jih vsi učenci povohajo.  

 

Poznate še kakšno takšno rastlino? (melisa, materina dušica, janež, majaron, meta). 

 

Nekatere dišavnice so tudi zdravilne in se uporabljajo kot zdravilna zelišča. Med najbolj 

razširjenimi sta kamilica in žajbelj.  

Vrečka žajblja kroži po razredu, da si ga učenci lahko ogledajo in povohajo. Kdaj pa 

uporabljamo žajbelj? (boleče grlo) 

Zdravilna zelišča večinoma uživamo v obliki čajev. Z njimi preprečujemo, zdravimo ali 

lajšamo bolezni. Poznamo okoli 1000 zdravilnih rastlin. V Sloveniji jih raste približno 

400. 

 

Zapis v zvezke:  

Dišavnice so vrtnine z močnim vonjem in prijetnim okusom. Dišavnice dodajamo hrani. 

Lahko jih uporabljamo sveže ali posušene. Najbolj znane dišavnice so timijan, melisa, 

materina dušica, origano, janež, pehtran, majaron, porova meta. Nekatere dišavnice se 

uporabljajo kot zdravilna zelišča (žajbelj, kamilica).  

 

 

 

3 

Ponovitev znanja 

Kviz  

Učence s pomočjo barvnih listkov razdelim na 3 skupine.  

Na tablo zapišem razpredelnico. Skupine si določijo imena. Učenci rešitev zapišejo na list 

in ga dvignejo, ko rečem stop. 

1. Naštej vsaj 5 vrtnin, pri katerih jemo njihove plodove. 
2. Kaj pomeni beseda preperevanje? 
3. Čim več ____________ je v zemlji, bolj je rodovitna.  
4. Kaj je biovrtnarjenje? 
5. Kaj je vrt? 
6. Kaj je v prsti? 
7. Na vrtu povečamo rodovitnost prsti s tem, da ji dodajamo __________. 

 

 


