
REVUA ZA LJUBIIELJE UREJENIH DOMOV IN VRTOV, NARAVE,

CVETJA IN MALIH ZIVALI
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Lepota umetniikega steklenega izdelka

navduiuje.

likah in barvah. V izbran odprt ali zaprt
prostor praviloma vnaia lahkotnost in po-
sebno prilladnost. Stekio na vrtu prrxlstav-
lja grajeni dcl c"lntn. li nr'rrr lrili r pr*-
miiJjenem ratmeryr z v"r'm. Lor j' 2ir o
(okrasne rastlinc, trata, zolenjavni vrt). V
posebnih primcrih ga lahko dojemamo tu
di kot pretiJano hladen matedal, naii ob(:ut-
ki pa so odvisni od kombinacije z drugimi
maleriali, barve stekla, njegove obliko, rlo-
dclave in postavitve v prostor Moinosti za
uporabo so skoraj neskonine, iz stckla lalt-
ko naredimo tudi mozaike ali ob uporabi
ogledal optii;no povcaarno prostor.
PosL'bna lastlost stekla je Ze omenjeDa
transparcntnost. Kot naterial za okras vr-
ta se uporablja pri raznjh voclnih motivih

kot okrasni poudarek ali dovrieno izde
lana stcklcna vrtna predelna stena, vrata
irli kot umetnidka skulptura. Drobljeno
steklo se v nrodernih vrtovih iD na raz-
nih vrtnih razstavah uporablja tudi kot
zastirka, ko Zelimo v ialDe povrSine vnosti
posebne barve ali uriinck k;skotanja.

Varnost na prvem mestu
Pri moderrih vrtovih je uporaba stekla
po8osta. Navadno si Zelimo s steklom kot
grajelim materialorn v prostor \rnesti
obdutek distosti ali celo ste lnosti. Pri
uporabi stekla naj bo varnost vedno na
prvem mestrr. Morebitno pohodne stekle-
ne povriinc morajo biti nr.rjno obdelale
tako, da ne pride do nevarlih zdrsor'. S

stcklcIimi ograjami a]i predelnimi stena
mi lahko brez teZav doseZerno [ainek lah
kotnosti (ra primer na lasadi objekta),
venclar naj bo taka uporaba zares dobro
prerniSljena in dodelana tako, da nc bo-
mo na svojr:m vrtu ustvarjali nevarnosti
za ptitrr. Ncsrcic bomo prepreaili tako,
da vrxijc povr!inc stckla vselej obdelamo

Uporaba
stekla na
vrtu skulpture za

naro{nike iJr. l' ' ';;t'

Steklo ni ravno znaiilen materia[ za obtikovanje vrta (bolj smo ga

vajeni v njegovi funkcionalni uporabi v smislu gradbenega pohiitva
na objektih), vendar lahko njegova premiSljena uporaba tudi na vrtu
ustvar; neponovtjive obtike in odseve. Ko skupaj s svetlobo sonca ter
s sencami rastlin pridara posebno doiivetje, se iele razkrije njegova
iudovita okrasna vrednost.

Stekkr jc trdna s[or', ki nastane s taljcnjcm
silir;ijevega dioksida in izbranih primcsi.
V iploinerrrje iziemno rrnor,rhr'n in vscrn
dobro poznan material, uporabljali so ga

namrei Ze v antiki. Lahko je izjernno kr-
hek ali pa posebno motian, odvisno od
naiina obdelavc. Zaracii svoje prepustno
sti za vidno svctlobo, obiiajno gladko
povr!ine in razpoloZljivosti v razlitinih
barvah se steklo 7e sto)etja uporablja v
gradtrcniitvu kot osnovni material za po-
sodc ilr raz]iieD okras. Ima turli vcliko
pred rro<l pr"d r ''lalirn i mrlur irii. .aj ga ie
noZno v celoti rrx:iklirati.

Steklo pri oblikovanju vrta
Steklo so na vrtrt uporab)ja v itevilnih ob-

24 | oKRAsNrvRTlMMss/1s



Modro drobljeno steklo na vrtni razstavi

v Nemtiji

z razlidnimi \rzolci oziroma jih sostavlmo
iz razliinih elementov, ki so kot pros-
torska ovira dovolj rlolrro vidli. Vsckakor
se je treba prod uporabo stekla [a vrtu
posvetovati s proizvajalcem o najboljpri
mr:rnih lastnoslih stekla za dolodeno rabo,
ki )o iclimo. Za razliaDo 1rporabo izbrra-
mo ned razlidnimi obdelavami stekla.

Cena, trajnost in vzdrievanje
Stekio spada mr:d najbolj vzdrZljive ma
teriale, zaio ga lahko s priclorn uporablja
nro tudi la prDsten, se\,eda ob pledpos
tavki, da prcpreiirno moznosti za Dasta-
nek mehanskih poikodb (da bi se steklo
razbilol. Stek)ene povriine praviloma zalF
tevajo redno aiiirenje, saj si ieiimo, da stok-
leni glamur ne izgubi svojcga sijaja, v ne-
katerih primerih pa je stoklcni motiv brez
ijiienja stvar Sirio zgoclbe. zato >sledi sta
raDja( vi:asih lLLdi namenoma pustimo.
lJporaba slekla na vrtu rlosi svojo ceno
fnaie]oma spada med draZjo matr:rialc),
zato prar iloma rr' lrimeren z r rnrr'r)iirln
uporabo. Veiina od nas si vsccno lahko

Stelleni delajli na'ediio vn neponovljivo audovit.

.^.
V stektarski delavnici OlasKunststudio iz EeUaka

vse svoje izdelke naredijo roano.

privoii:i umertr:lno izrlclan manjii stekle-
ni okras za popcstritcv tcrase ali balko-
na, lahko tudi v smish.r posebej izbrane
ga Llafild. Slellenr.g,r oLra'a t oblili vi.r-' c

verige ali \, vetm prenikajodega se ele-

Steklo in kamen audovita skulptura v objemu

rasttin

ment:r, ki orlbija igrivc odtcnkc razlirlnih
ban'stokla povsod naokrog, su rrc da opi-
sati ali ujeti v fotografijo. Nekaj takega
moratc prcproslo videli v iivo.
Tisti, ki si na vrtu lahko privosdijo steklo
v iifEpm smiil . sp poqoslo.dloidjo za

umetelno jzdelane poudarke in okrasne
clpmpnlp vrl,r. li sn prare l|mpl||inr'.
tJmetnik, ki takc clrncntc izdclujc, bo
prostor prcd izclclar'o stoklerlega elernen-
ta moral obiskati sam, sirj lahko le on do
pulaglurli prpuii la5lro\li l,ruLlora 8lF
dF razfolozliivo.li rararrc \rpllohc irr
gibanja zraka ter drLrgih dejavnikor'. ki
vplivajo na konino podobo njegove umet-
nine. I l"rraha slella 11n ut1,, j, zall nHj-

bolj primorna za tistc najtxrlj zahtcvnc lju-
bik)lj{) vrtov in umotnosti.

Vrbljr:ni k oglxlu novr: splotrc slraru rn
prebiranjLr ostalih vsebil avtodce ila[ka [a
tej povezavi: http://r,r.wrr'. gartgard en. corn/.

Besedilor Kristina Ravnjak

Fotograf ijer arhiv ClasKunststudio

Uporaba stekla na vrtu naj bo premiiLjena.

Steklo se lepo kombinira z lesom. Hiina itevilka v obliki stekleneea mozaika
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