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MOJ VRT IMA NAČRT:
osnova za celostno
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ß LEVO
Obstoječa drevesa nam lahko pridejo 
prav in jih obdržimo.

â SPODAJ
S pomočjo krajinskega arhitekta do 
nove podobe vrta.

MOJ VRT IMA NAČRT:
osnova za celostno

urejanje okolice
P
Pozimi lastniki zemljišč nekako 
pozabimo na okolico svojega doma, 
saj več časa preživimo v zaprtih pro-
storih. A krajinski arhitekti dobro 
vemo, da prav ta čas lahko pred-
stavlja izjemno priložnost, da na 
novo razmislimo, česa si v svojem 
vrtu želimo in česa ne. Vsak lastnik 
določenega zemljišča naj se najprej 
vpraša, kaj od svojega vrta pričakuje 
in kako bi lahko te želje uresničil na 
čim enostavnejši in čim bolj etičen 
način. Ko bo tukaj pomlad, je časa 
za konkretno načrtovanje premalo, 
zato vas pozivamo, da se omenjene-
ga razmisleka lotite čim prej, sami 
ali s pomočjo strokovnjaka.

Najboljši čas za 
načrtovanje
Idealen čas nastanka idejne zasnove 
okolice takšnega ali drugačnega 
objekta je v času, ko arhitekt še 
riše načrt za hišo oziroma drug 
obravnavani objekt. Takrat se lahko 
učinkovito izognemo zagatam, ki 
se pokažejo kasneje in so nekatere 
težko rešljive, če se z okolico začne-
mo ukvarjati šele, ko hiša že stoji. 
Sodelovanje arhitekta in krajinske-
ga arhitekta tako prinese najboljše 
rezultate, a prav tako ni nič narobe, 
če se načrtovanja okolice lotimo 
kasneje, če smo se pripravljeni spri-
jazniti morda z nekoliko bolj togimi 
ureditvami. Ko objekt že stoji, si 
sicer tudi nekoliko lažje predsta-
vljamo, česa si v resnici želimo in 
katere probleme moramo z novo 
ureditvijo rešiti.

Analiza, kreacija, 
izvedba
Dobro zasnovan vrt ne nastane po 
naključju in na hitro. Najprej z ana-
lizo prostora in želja uporabnikov 
rešimo funkcionalne zagate, kot so 
na primer vprašanja, kje in kako 
bomo parkirali vozila, kje oblikovati 

red leti je RTV Slovenija pripravila serijo petih oddaj z naslo-
vom Moj vrt ima načrt: Zakaj pa?, ki jih je še vedno mogoče 
videti v njihovem spletnem arhivu. V posnetkih je podrobne-
je opisan poklic krajinskega arhitekta kot načrtovalca vrtov in 
navedenih kar nekaj primerov, kako s pomočjo načrtovanja 
pridemo do kakovostnih zunanjih ureditev.

teraso ali kako naj skozi vrt tečejo 
poti. V fazi kreacije lahko s pomočjo 
krajinskega arhitekta ustvarimo 
neponovljiv vrt, ko najprej na papir-
ju preverimo kombinacije materia-
lov in rastlin ter njihovo razporedi-
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tev v prostoru, ki je na voljo. Sledi 
izvedba, pri čemer smo finančno 
vedno omejeni, zato lahko načrtuje-
mo izvedbo po fazah, še posebej pa 
svojo pozornost namenimo obsegu 
vzdrževanja novih vrtnih ureditev.

Ohranimo
obstoječe drevje
Čeprav lahko okolico hiše ali druge-
ga objekta vselej zasadimo čisto na 
novo, vas spodbujamo, da ob pre-
novi ohranite kakovostna drevesa 
in druge rastline, ki so že na obsto-
ječi lokaciji. Dober razlog za to je, 
da moramo na plodove in senco v 
novih vrtovih dolgo čakati, a hkrati 
lahko obstoječe rastline predstavlja-
jo čudovito ogrodje za novo zgodbo 
vrta. Spremembe naj se torej zgodijo 
premišljeno in postopoma.

Program vrta
Temu, kar se bo na našem vrtu 
dogajalo, rečemo program vrta. 
Včasih je bil vrt le ena sama pride-
lovalna površina, danes pa se pogo-
steje odločamo predvsem za vrt, ki 
nudi užitek. Tako si pogosto omisli-
mo vrtno kuhinjo, različne prostore 
za posedanje, vodni motiv, prostor 
za igro itn. Če imamo bolj malo 
prostora, bo tudi mogoč program 
nekoliko okrnjen, zato si pri izboru 
dejavnosti za svoj vrt postavimo 
prioritete. 

Idejna zasnova
Idejna zasnova vključuje oblikova-
nje funkcionalnega in estetskega 
vrta z upoštevanjem želja in potreb 
naročnika, na primer umestitev 
nadstreška za avto, umestitev zele-
njavnega vrta v obliki visokih gred, 
oblikovanje terase z letno kuhinjo 
pri bazenu, ureditev brežine itn. 
Izdela se tloris novega vrta v merilu 
1 : 100 ali 1 : 50, morebiti potrebne 
prereze terena, vključen pa je tudi 
izris potrebnih skic oziroma vizu-
alizacij ter izbor predstavitvenih 

á ZGORAJ
Načrtovani vrt smo v realnosti »pocenili« tako, da nismo 
izvedli stopnišča, temveč raje odpeljali odvečno zemljo.

DESNO à
Tloris idejne zasnove vrta ob 

hiši dvojčku.
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fotografij izbranih rastlin in drugih 
vrtnih elementov ter materialov. 

Zasaditveni načrt
Če je obravnavani vrt v grobem že 
izdelan oziroma ne predvidevate 
več večjih gradbenih posegov, se 
lahko izriše zasaditveni načrt, s 
katerim natančno odgovorimo na 
vprašanje, kam in kaj zasaditi. Z 
zasaditvenim načrtom se predvidi 
količine in vrste ter sorte izbranih 
rastlin, hkrati pa se lahko držimo 
končnega in vnaprej dogovorjenega 
zneska, ki ste ga pripravljeni name-
niti za rastline.

Zakaj je načrt 
sploh potreben
Oblikovanje vrta brez načrta je 
podobno poskusu naslikati sliko 
brez jasne ideje, kaj naj predstavlja 
in katere pripomočke ter barve bi 
za to uporabili. Čeprav se tu in tam 
komu posreči imeti lep vrt tudi brez 
načrta, je to prej izjema kot pravilo. 
Za vrt brez načrta je pogosto značil-
na neskladnost vseh vrst ter cenene 
rešitve prostorskih zadreg, ki so 
morda sicer funkcionalne, a nič kaj 
lepe.

Cena
Dober načrt vrta je tisti, ki upošteva 
individualne potrebe lastnika in se 
ujema z njegovo predstavo o lepoti. 
Prav je, da so vrtovi urejeni po naših 
željah, četudi postopoma in v skla-
du z našimi zmožnostmi. Če izbi-
ramo večje primerke rastlin, bomo 
temu primerno že samo za rastlin-
ski material v vrtu odšteli od nekaj 
tisoč do nekaj deset tisoč evrov. Na 
končno ceno urejanja okolice in še 
prej njenega načrtovanja torej vpli-
va marsikaj. Lahko imamo precej 
veliko površino in malo programa 
ali pa majhen atrijski vrt, opremljen 
kot dnevna soba na prostem z raz-
svetljavo in vsemi drugimi detajli, 
pa bo cena za načrtovanje podobna. 
Dobro je, da se z načrtovalcem jasno 
dogovorite, katere spremembe je v 
vrtu nujno in smiselno narediti, ter 
nato preprosto počakate na ponud-
bo, ki jo krajinski arhitekt pripravi, 
ko oceni vrednost samega načrta.

Dober, lep vrt ima ugodno mikrokli-
mo, kar pomeni, da je poskrbljeno za 
prijetno senco in zaščito pred vetrom, 

ter ima udobno razmerje med odprtim 
in zaprtim prostorom. Urejeni prostori 
za posedanje, zanimive poti in pogledi, 
kakšna gugalnica, mehki, a jasni pre-
hodi iz enega dela vrta v drugega ter 

nagovarjanje vseh petih čutil (vid, tip, 
sluh, voh, okus) preko zanimivih zele-

nih ureditev ustvarjajo vrt, ki ima svojo 
zgodbo, lahko bi rekli tudi vrt za dušo. 

Kakšen vrt vam 
je všeč

á ZGORAJ
Računalniška upodobitev nove resničnosti.
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