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rejen vrt 
je nikoli 
dokončana 
zgodba. 
Spreminja 

se skladno z našimi vložki, potrebami 
in željami. Četudi smo ga sami ali s 
pomočjo strokovnjaka že povsem ure-
dili, vsak vrt potrebuje nekaj rednega 
vzdrževanja, potrebe njegovih lastni-
kov pa se navadno spreminjajo hitreje 
od dosežene želene podobe vrta. Vsi 
si želimo lep vrt, a pri tem večina išče 
dober nasvet ali vsaj zgled, s pomočjo 
katerega si bodo lažje predstavljali, 
kako naj se sploh lotijo urejanja svoje-
ga vrta. Skladnost in prve konkretne 
rezultate lažje dosežemo, če se odlo-
čimo za delitev vrta v več funkcional-
nih enot. 

Razdeljen vrt 
je lažje obvladljiv
Vrt ureja vsak na svoj način. Zakaj tudi 
vrt delimo v več delov, boste verjetno 
lažje razumeli s primerjavo prostorov 
v hiši. Ti so razdeljeni na sobe, ki so 
lahko bivalne ali zgolj funkcionalne 
(na primer kurilnica). V svoji končni 
notranji podobi ni nobena hiša enaka 
drugi, tudi v tipiziranih objektih ne. 
Nekatere sobe pobarvamo z drugačno 
zidno barvo, spet drugje poskrbimo za 
drugačno pohištvo ali drugo opremo. 
Tudi v vrtu ne moremo in ne želimo, da 
bi prostor ostal dolgočasen, neorganizi-
ran ali omejen na golo funkcionalnost. 
Vrtovom radi damo povsem svojo dušo, 
ki pa mora biti v sozvočju z objektom, 
kateremu pripada. Vedno upoštevajmo 
širši kontekst in vsaj v začetni fazi načr-

Dobrodošli 

U
Piše: Kristina Ravnjak

na svojem vrtu!
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rejen vrt 
je nikoli 
dokončana 
zgodba. 
Spreminja 

se skladno z našimi vložki, potrebami 
in željami. Četudi smo ga sami ali s 
pomočjo strokovnjaka že povsem ure-
dili, vsak vrt potrebuje nekaj rednega 
vzdrževanja, potrebe njegovih lastni-
kov pa se navadno spreminjajo hitreje 
od dosežene želene podobe vrta. Vsi 
si želimo lep vrt, a pri tem večina išče 
dober nasvet ali vsaj zgled, s pomočjo 
katerega si bodo lažje predstavljali, 
kako naj se sploh lotijo urejanja svoje-
ga vrta. Skladnost in prve konkretne 
rezultate lažje dosežemo, če se odlo-
čimo za delitev vrta v več funkcional-
nih enot. 

Razdeljen vrt 
je lažje obvladljiv
Vrt ureja vsak na svoj način. Zakaj tudi 
vrt delimo v več delov, boste verjetno 
lažje razumeli s primerjavo prostorov 
v hiši. Ti so razdeljeni na sobe, ki so 
lahko bivalne ali zgolj funkcionalne 
(na primer kurilnica). V svoji končni 
notranji podobi ni nobena hiša enaka 
drugi, tudi v tipiziranih objektih ne. 
Nekatere sobe pobarvamo z drugačno 
zidno barvo, spet drugje poskrbimo za 
drugačno pohištvo ali drugo opremo. 
Tudi v vrtu ne moremo in ne želimo, da 
bi prostor ostal dolgočasen, neorganizi-
ran ali omejen na golo funkcionalnost. 
Vrtovom radi damo povsem svojo dušo, 
ki pa mora biti v sozvočju z objektom, 
kateremu pripada. Vedno upoštevajmo 
širši kontekst in vsaj v začetni fazi načr-

tovanja vrta skupaj z željami, potreba-
mi in možnostmi pomislimo tudi na to, 
kako bomo svoj vrt spojili z obstoječim 
prostorom sosednjih stavb in vrtov. Gre 
za ureditev predvrta.

Predvrt je  
le napol naš
Ne glede na velikost prostora pred 
hišo, urejenost predvrta pove veliko 
o njegovih lastnikih. Če je hiša posta-
vljena v strnjeno grajeno okolje - brez 
zemljišča na cestno stran -, je lahko 
predvrt že sam vhod v stavbo. V 
takem primeru predstavlja "vrt" samo 
venec zelenja na vratih ali skromna 
zasaditev na pločniku pred vhodom. 
Nič zato, tudi na majhnem prostoru 

levo
Predvrt je samostojna in 
ločena celota. Oblikujete 
ga lahko ločeno od 
vrta, ki se nahaja za 
hišo.  V prid bivalnemu 
delu vrta je včasih bolje, 
da predvrtu ne namenimo 
preveč prostora, 

spodaj
Predvrt je pomemben  
prostor, ki ločuje vhod v 
hišo od ulice. Največkrat 
ima le okrasni namen, ki 
pa mimoidočim sporoča 
sliko o okusu lastnika in 
njegovem smislu za lepo. 

Prvi del vrta, ki hišo povezuje z zunanjim svetom, je  

imenovan predvrt. To je tisti košcek vrta, ki bo vas  

in vaše goste prijetno pozdravil vsakokrat, ko se  

namenite k hišnim vratom. Ste se že vprašali, kakšen  

vtis želite dajati zunanjemu svetu?U

na svojem vrtu!
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lahko uredimo nekaj lepega, kar bo 
razveseljevalo nas in vse mimoidoče. 
Predvrt je namenjen prav ustvarjanju 
našega razmerja med javnim in zaseb-
nim. Zasaditev vidijo vsi, a v prostor 
ne vstopijo, če za to ni posebnega 
razloga. Prav zato govorimo o pro-
storu, ki je delno javen in delno naš, 
način njegove ureditve pa o tem raz-
merju pove še veliko več. Zaprtost za 
javnost, denimo ograjo ali drugo raz-
mejitev, ki ne prepušča pogledov, bodo 
opazili vsi, do vrat in hišnega zvonca 
bodo tako pristopili le tisti, ki imajo 
z nami nek poseben, morda vnaprej 
dogovorjen odnos ali opravek. Bogat 
in pisan predvrt sporoča, da iščemo 
občudovanje, morda se nezavedno 
celo bahamo pred sosedi. Vprašajmo 
se torej, kakšen vtis želimo dajati 
zunanjemu svetu?

Funkcionalnost 
predvrta
Predvrt je prvi del vrta, ki ga opazijo 
naši obiskovalci, domače pa na pov-
sem svoj način pozdravi vsakokrat, 
ko pridemo domov ali pa se kam 
odpravljamo. Njegova funkcija je torej 
v povezanosti dvorišča s širšim pro-
storom. Pri urejanju predvrta poskr-
bimo za ustrezen poudarek vhoda, 
dostopnost poštnega nabiralnika in 
zabojev za smeti. Vhod v hišo naj bo 
obiskovalcem jasno viden. Lepo je, 
če imamo dostop za pešce ločen od 
vhoda za vozila. Glavna pešpot je pra-
viloma nekoliko širša od ostalih vrtnih 
poti, poštni nabiralnik in hišni zvonec 
pa sta na voljo brez neposrednega sre-
čanja z morebitnim pasjim čuvajem. V 

okviru dvorišča vedno pomislimo tudi 
na to, kam bomo odmetavali sneg, kje 
bodo parkirali svoja vozila naši obisko-
valci in kako bomo k hiši dostavljali 
kurjavo. V prid bivalnemu delu vrta 
je bolje, da predvrtu ne namenimo 
preveč prostora, a hkrati moramo 
rešiti vse potencialne zadrege, ki so 
povezane z dinamiko pretoka dobrin, 
obiskovalcev in informacij. 

V velikem predvrtu so naše možnosti 
za zanimivo zasaditev mnogo večje, 
morda imamo prostor celo za okrasno 
drevje. Izberemo lahko eno večje dvo-
riščno drevo - na primer lipo, bodiko, 
javor - ali nekaj manjših - gruča brez, 
zasaditev iz okrasne češnje, slive in 
zimzelenih iglavcev -, katerih funkcija 
je zeleni zastor in ustvarjanje prijetne 
mikroklime na našem vrtu. Odločimo 

se lahko za večje zasaditve raznih 
trajnic in grmovnic. Če si želimo manj 
vzdrževanja, ne izberemo takih, ki 
zahtevajo redno rez, živa meja in ograja 
nista nujni element vsakega vrta. Precej 
lepše je, če dovolimo vrtu, da malo 
zadiha in zato ograjo - če je že nujna 
zaradi bližine ceste in majhnih otrok ali 
hišnih ljubljencev - postavimo na rob 
predvrta. Tako jasno ločimo prostor 
med javnim in zasebnim in povsem 
logično razmejimo bivalni del vrta od 
dvorišča in avtomobilov.

Predvrt kot  
okras hiše
Prijetno dvorišče in ureditev okolice 
pred hišo dosežemo s premišljenim 
tlakovanjem. Ker je tukaj funkcional-
nost zelo pomembna, ni nič narobe, če 
se namesto umetelno tlakovanih povr-
šin odločimo za asfaltiranje, le da se 
pri tem omejimo na zgolj najbolj fre-
kventen del zemljišča. Pešpoti lahko 
utrdimo z betonskimi tlakovci, opeka-
mi ali kamnom. Pazimo na razmerje 

Foto: Kristina Ravnjak

Slika 1: Skica primera funkcionalne razporeditve 
različnih prostorov v vrtu

Predvrt je odlično umeščen v celotni kontekst 
prostora, dvorišče je ravno prav veliko, z nasi-
pom, ki bo zasajen z raznimi okrasnimi grmovni-
cami, bo prostor zavarovan pred pogledi z glavne 
ceste, a hkrati lahko dostopen za vse obiskovalce.

Slika 2: Predvrt oziroma osrednji napol javni pro-
stor v sklopu več vrstnih hiš na Švedskem

Slika 3: Čevlji in škornji pred vhodom sporočajo, 
da tu živijo marljivi ljudje, ki ljubijo svoj vrt.

Slika 4: Naraven okras na vratih

Slika 5: Slikovita ograja le tam, kjer jo res potre-
bujemo

Slika 6: Skriti dragulj vrta

Slika 7: Kakšen vtis dajemo, če je naš predvrt 
poln plevela? Bodo v tej prodajalni avtomobilov 
zlahka dobili nove kupce?

Slika 8: Bogat predvrt družine Kosi v Prlekiji

Slika 9: Predvrt Olge Šajt in Roberta Habjaniča iz 
Prlekije

Slika 10: Vrtnica kot čudovit poudarek pri vhodu

Slika 11: Tipično ameriško predmestje in predvr-
tovi

Slika 12: Napol javno zelenje v ljubljanskih 
Murglah

zgoraj
V velikem predvrtu so naše 
možnosti za zanimivo zasaditev 
mnogo večje, kot v majhnem vrtu.

desno
Vse se začne z dobrim načrtom: 
tako je videti skica funkcionalne 
razporeditve prostorov v vrtu.
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okviru dvorišča vedno pomislimo tudi 
na to, kam bomo odmetavali sneg, kje 
bodo parkirali svoja vozila naši obisko-
valci in kako bomo k hiši dostavljali 
kurjavo. V prid bivalnemu delu vrta 
je bolje, da predvrtu ne namenimo 
preveč prostora, a hkrati moramo 
rešiti vse potencialne zadrege, ki so 
povezane z dinamiko pretoka dobrin, 
obiskovalcev in informacij. 

V velikem predvrtu so naše možnosti 
za zanimivo zasaditev mnogo večje, 
morda imamo prostor celo za okrasno 
drevje. Izberemo lahko eno večje dvo-
riščno drevo - na primer lipo, bodiko, 
javor - ali nekaj manjših - gruča brez, 
zasaditev iz okrasne češnje, slive in 
zimzelenih iglavcev -, katerih funkcija 
je zeleni zastor in ustvarjanje prijetne 
mikroklime na našem vrtu. Odločimo 

se lahko za večje zasaditve raznih 
trajnic in grmovnic. Če si želimo manj 
vzdrževanja, ne izberemo takih, ki 
zahtevajo redno rez, živa meja in ograja 
nista nujni element vsakega vrta. Precej 
lepše je, če dovolimo vrtu, da malo 
zadiha in zato ograjo - če je že nujna 
zaradi bližine ceste in majhnih otrok ali 
hišnih ljubljencev - postavimo na rob 
predvrta. Tako jasno ločimo prostor 
med javnim in zasebnim in povsem 
logično razmejimo bivalni del vrta od 
dvorišča in avtomobilov.

Predvrt kot  
okras hiše
Prijetno dvorišče in ureditev okolice 
pred hišo dosežemo s premišljenim 
tlakovanjem. Ker je tukaj funkcional-
nost zelo pomembna, ni nič narobe, če 
se namesto umetelno tlakovanih povr-
šin odločimo za asfaltiranje, le da se 
pri tem omejimo na zgolj najbolj fre-
kventen del zemljišča. Pešpoti lahko 
utrdimo z betonskimi tlakovci, opeka-
mi ali kamnom. Pazimo na razmerje 

med grajenim in naravnimi materiali. 
Lahko se odločimo za poseben vrtni 
motiv ob vhodu v stavbo ali prehodu 
v bivalni vrt, pri tem pa skrbno izbra-
ne rastline uporabimo za samostojno 
kompozicijo vrtnega motiva ali ozadje 
pri uporabi raznih drugih okrasnih 
elementov. Če želimo v predvrt posta-
viti določen kip ali skulpturo, naj to ne 
bo navaden industrijski proizvod, kot 
so razni betonski odlitki levov, konjev, 
vodnjakov in podobno, temveč se 
odločimo za skulpturo iz lesa, kamna 
ali drugih posebej izbranih materialov. 
Tak vrtni motiv ima lahko za lastni-
ke vrta poseben simbolen pomen. 
Skrbno izbran okrasni element bo 
tako postal del optimistične energije, 
ki se bo ujela v neposredno okolico 
vašega doma.

V čevljih  
nekoga drugega
Včasih se zgodi, da se v domačem 
okolju ne počutimo najbolje. Če se še 
tako trudimo, zlahka ne znamo uganiti 

razlogov in dejstev o tem, kaj nas v 
resnici moti. Morda tudi vi kar naen-
krat opazite nekaj od tega: gredico s 
trajnicami, ki je v nekaj letih postala 
prepolna vsega, morda tudi plevela; 
drevje, ki ga je lani poškodoval žled 
in je zato izgubilo svojo lepo naravno 
obliko krošnje, glavni vhod v hišo, ki 
ga pravzaprav nihče več ne uporablja. 
Spomladi se spontano lotimo čiščenja 
notranjih prostorov, svoje prizadevanje 
za bolj prijeten bivalni prostor pa lahko 
razširimo tudi na vrt.

Pri odločitvi, kaj si želite ohraniti in 
izboljšati in kaj zavreči, vam bo morda 
v pomoč, da si svoj vrt ogledate kot 
nekdo, ki k vam pride prvič na obisk. 
Sploh najde dostop na parcelo, kjer 
stoji vaša hiša? Kaj vidi na dvorišču? 
Se počuti sprejetega, povabljenega ali 
ga že takoj zmoti pogled na stvari, ki 
so postale same sebi namen. Opazujte 
svojo pot do doma vse do domačega 
praga, in ko prispete, boste polni idej, 
kako svoj vrt polepšati. Že samo čišče-
nje odvečnega je del tega. Naredite pro-
stor le za tisto, kar je zares lepo.

levo
Pri odločitvi, kaj si želite 
ohraniti in izboljšati in kaj 
zavreči, vam bo morda v pomoč, 
da si svoj vrt ogledate kot 
nekdo, ki k vam pride prvič na 
obisk. Kaj vidi na dvorišču? Se 
počuti povabljenega naprej? 

zgoraj
Funkcionalnost v predvrtu je 
zelo pomembna, zato je lahko 
najbolj obremenjeni del 
zemljišča asfaltiran. Prijetno 
dvorišče in vabljivo ureditev 
okolice pa zlahka dosežemo 
s premišljenim tlakovanjem. FO
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