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Načela uspešnega 
oblikovanja lahko osvoji vsak 
z malce občutka in časa za 
načrtovanje.
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Vrtičkarji
Pomlad je po mojem mnenju najlepši del leta. Predvsem so 
to (oziroma bolje rečeno naj bi bili) meseci sonca in prijetnih 
temperatur. In prav zato je pomlad najprimernejši del leta za 
preureditev vrta, predvsem, če se bomo tega lotili sami.
besedilo: DRAGO HORVAT, drago.hrovat1@siol.net



Lahko  
se odpravimo na potep po drevesnicah, ki so zdaj 

najbolj založene, hkrati pa na žalost tudi najbolj obiskane. 
Nakup pa ne sme biti prenagel, najbolje bo, da najprej 
premislimo, kam v naš vrt bi se neka stvar najbolje podala. 
Še bolje je, če si morda prej tudi kaj narišemo ali določene 
izdelke v drevesnicah fotografiramo, potem pa doma v miru 
premislimo. Če imate preveč denarja, pa se zadeve lahko lotite 
tudi drugače. 

Najbolj elegantni vrtovi Londona, Madrida, Rima ali 
katerega drugega mesta imajo vsi podoben pečat, in to je 
podpis Luciana Gioggileia, ki mu nekateri pravijo kar Armani 
vrtnega oblikovanja. Italijanski oblikovalec, rojen v Sieni, ki 
je obiskoval Londonsko šolo dizajna, je najbolj poznan po 
ustvarjanju čudovitih zunanjih stvaritev. Te so zelo preproste, 
odlikujejo pa jih neverjetno čiste linije. Vedeti pa je treba, da 
če si želite vrt, poln cvetja, Gioggilei ni pravi naslov za vas. 
Njegovo vrtno arhitekturo nekateri poimenujejo kul arhitektura 

v prenesenem in dobesednem pomenu 
besede. Zelena površina na tleh ali steni 
ostaja tam vse leto, saj ta oblikovalec 
ustvarja nekaj, kar nam ostane dlje časa. 
Njegov moto je tudi, da nam zunanje 
prostore približa in poveča naš življenjski 
prostor. Ostali oblikovalci rastline 
uporabijo zaradi njihovega videza, 
Lucianu predstavljajo material, 

s katerim ustvarja izjemne oblike. Pravi, da je pogled iz hiše zelo 
pomembna podrobnost, ki se mora ujemati tudi z notranjim 
dizajnom doma. 

Seveda pa lahko tudi sami z malo domišljije ustvarite edinst-
ven kotiček na vrtu. Načela uspešnega oblikovanja lahko osvoji 
vsak z malce občutka in časa za načrtovanje. Prepogosto nare-
dimo napako, da ne posadimo prave rastline pa pravo mesto. 
Čeprav se morda sliši preprosto, je v resnici treba upoštevati kar 
nekaj vrtnarskih nasvetov, sploh če želimo, da nas vrt raz-
veseljuje vso sezono, ne le prve tri pomladne mesece. 

Pomembno je tudi, da se prostor kar najbolje izkoristi in 
hkrati vlada harmonija med vsemi elementi v njem. Najlaže 
se tega lotite tako, da si skicirate osnovno postavitev, položaj 
hiše, vrat, oken ter npr. velikih dreves, torej vsega, kar bo ostalo 
nespremenjeno. Ko načrtujete shemo, je zelo pomembno, da 
upoštevate, kakšen razgled boste imeli nanj z velikih oken. Ob 
pogledu na najlepše dele vrta si verjetno želite uživati tudi iz no-
tranjosti hiše. Predvsem pa je pomembno, da zakrijete poman-
jkljivosti in poudarite prednosti kot pri vseh stvareh, ne samo 
pri urejanju vrta. 

Še Konfucij je rekel: »Daj mi, gospod, dve stvari v življenju. 
Poln vrt cvetlic, hišo polno knjig – in bom srečen.« In prav 
je imel. Kaj je lahko lepšega od toplega večera na lastnem 
urejenem vrtu s kozarcem vina, dobro glasbo in še boljšo 
družbo ali morda knjigo. Meni na misel pride le ena stvar. 
Veliko užitkov pri urejanju vrta! 
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