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V slovenskem prostoru zimski vrtovi niso prav pogosti. Njihovo funkcijo pri novejših 

hišah prevzame dnevna soba z velikimi okni, ki pa ne omogocajo izkoristka vseh 

prednosti skrbno nacrtovanega zimskega vrta. Ta navadno postane imenitno 

zatocišce stanovalcev, ko vreme za bivanje na prostem ni najbolj ugodno.

Piše: Kristina Ravnjak

Prostor, ki obogati
Zimski vrt

dom in okolico
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imski vrt je 
navadno pripet 
na hišo, lahko pa 
se v večjem vrtu, 
parku ali dru-

gem odprtem prostoru pojavi tudi kot 
ločena enota, ki ima svojstven karakter 
in zato s svojo obliko ter postavitvijo v 
prostor bogati okolico. Tloris zimskega 
vrta je običajno povsem enostaven, 
možne pa so tudi posebne oblike in 

strukture, ki zahtevajo še več tehtnega 
razmisleka o tem, kaj z izbrano obliko 
sporočamo v širši kontekst prostora. 
Vsakršen zimski vrt naj bi bil načrto-
van tako, da lahko pri njegovi uporabi 
izkoristimo prednosti tako zunanjega 
kot notranjega prostora – je torej nekje 
vmes, kar nam zlasti koristi takrat, ko 
vreme ni najbolj prijazno za bivanje na 
prostem. 

Zimsko sobivanje 
z vrtom
Razmislek o postavitvi zimskega vrta 
je primeren za vse, ki do vrta gojijo 
poseben odnos, stik z naravo pa jim je 
morda v navdih tudi pri njihovem stro-
kovnem delu ali ukvarjanju z različni-
mi konjički, ki vključujejo potrebo po 
svetlem in mirnem kotičku. Nekateri 
si želimo, da bi poletje trajalo večno 
in bi zato lahko vsak prosti trenutek 
preživeli na svojem vrtu. Žal ali pa na 
srečo živimo v prostoru, kjer se z letni-
mi časi zamenja tudi način rabe vrta 
kot bivanjske površine, v bolj severnih 
deželah, kot je na primer Švedska, pa 
postane prav zimski vrt eden najpo-
membnejših prostorov sprostitve ali 
zasebnega druženja ter seveda tudi 
posebne oblike vrtnarjenja, ker je pole-
tje izjemno kratko. 

Nadgradnja  
bivalnih prostorov
Če si želite ustvariti zimski vrt, se naj-
prej vprašajte, kaj boste v njem počeli 
in ali ga resnično potrebujete. Če vam 
je nekaj sobnih lončnic povsem dovolj 
in na vrtu ne gojite rastlin, ki bi pozimi 
potrebovale svetlo prezimovališče - po 
potrebi si lahko zanje namesto zimske-
ga vrta omislite le preprost rastlinjak 
-, vam lahko zimski vrt predstavlja 
povsem nepotreben strošek. Skušajte 
se izogniti napaki, da zimski vrt kot 
produkt iz kataloga enega od obstoje-
čih ponudnikov umestite med edino 
direktno povezavo dnevne sobe in 
vrta. Obstaja namreč nevarnost, da si 
boste tako onemogočili prost pogled 
iz dnevne sobe na vrt, pot na vrt pa 
boste tako le podaljšali. Primerna 

Z
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funkcija zimskega vrta je namreč veli-
ko globlja – uporablja se bolj kot doda-
tek ali nadgradnja običajnih bivalnih 
prostorov, predvsem pri tistih, ki si tak 
prestiž lahko privoščijo.

Naj ne bo tujek
Prednost zimskega vrta pred zelo svetlo 
dnevno sobo, ki se odpira na bivalni del 
vrta, je v tem, da je zimski vrt od drugih 

hišnih prostorov nekoliko ločen, načr-
tujemo ga kot posebno "vrtno sobo" z 
ugodno mikroklimo. 

S temperaturo zraka se v takem pro-
storu prilagajamo rastlinam, ki jih tam 
gojimo. Zelo pogosto je namreč dnevna 
soba pretopel in preveč suh prostor za 
širši nabor rastlin, s katerimi si lahko 
popestrimo prostor zimskega vrta. Če 
si res želite tudi pozimi več stika z zele-

1 V opremi in elementih naj se 
zrcali življenjski slog uporabnika. 

2, 3 Ljudje, ki jim vrtnarjenje 
veliko pomeni, naj si za potešitev 
svoje strasti tudi v hladnem delu leta 
omislijo zaprt zastekljen prostor, kjer 
se lahko posvetijo svoji dejavnosti. 

4 Posebne strukture zimskih vrtov 
so prav zanimive, njihova uporaba se 
lahko med letom tudi spreminja.

Tip zimskega vrta Značilnosti Primerne rastline

Neogrevan rastlinjak 
(4-7 °C)

Postaviti ga je treba v čim bolj  
zaveten del vrta, zavarovan pred  
vetrovi. Primerna je tudi južna,  

zelo sončna lega vrta in odsotnost 
bližnjega drevja.

Za prezimovanje okenskega cvetja 
in balkonskega cvetja ter ostalih 

posodovk. Spomladi si tu vzgojimo  
nove sadike, poleti pa gojimo  
toplotno zahtevnejše rastline 
(paradižnik, lubenice, figa).

Delno ogrevan zimski vrt 
(10-15 °C)

Primeren tudi za postavitev bazena, ki ga 
uporabljamo od maja do oktobra.

Razne kakteje, orhideje, večina 
sobnih rastlin, citrusi, tudi nekatere 

tropske nezahtevne vrste.

Zimski vrt s tropskimi rastlinami 
(15-25 °C)

Zahtevnejše ogrevanje in prezračevanje Tropske vrste, specialne orhideje  
in podobno

Zastekljen balkon Prijeten kotiček, ki poveča bivalno 
površino stanovanja.

Izberemo nekoliko manjše rastline, 
poleti je lahko balkon tudi odprt.

1 2
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njem, je zimski vrt odlična zamisel, ki jo 
je dobro vključiti že v samo načrtovanje 
hiše in se tako izogniti povprečni ali 
neprimerni končni podobi zimskega 
vrta kot prizidka ali tujka na fasadi hiše.

Zimski vrt,  
kot se šika
Zimski vrt naj predstavlja nekoliko 
bolj zaseben, stranski kotiček, kjer se 
ukvarjamo z rastlinami ali kako drugače 
ustvarjamo, beremo knjige in revije 
in hkrati pogledujemo proti vrtnim 
motivom, ki so na pogled morda najbolj 
zanimivi prav takrat, ko zunaj brije 
mraz ali pada dež. Nekateri uporabniki 
zimskega vrta si še tako neprijetno opra-
vilo, kot je na primer likanje ali morda 
šivanje, popestrijo v dovolj svetlem in 
prijetnem kotičku. 

Seveda zimski vrt nikakor ne sme 
postati odlagališče raznih čakajočih 
projektov, temveč je prostor, kamor 
gremo nekaj počet zato, da zraven tudi 
uživamo. 

Obilo naravne svetloba, manjši masažni 
bazen, prijeten razgled na okolico ali 
zgolj na posebej izbrane vrtne motive, 
ki dopolnjujejo izbor rastlin v zimskem 

vrtu in jih vidimo skozi zastekljeno 
površino, pripomorejo k ustreznemu 
vzdušju takega prostora.

Načrtovanje  
in izvedba
So dejavnosti, ki jih želite uresničiti v 
svojem zimskem vrtu, bolj zasebne ali 
družabne narave? Prilagodite pozicijo, 
velikost zimskega vrta in same poveza-
ve iz drugih bivalnih prostorov na vrt.

Poskrbite za primerno ogrevanje in 
zračenje zimskega vrta ter kakovostno 
zasteklitev, ki bo poleti onemogočala 
pregrevanje in pozimi prevelike toplo-
tne izgube. Stroški ogrevanja hiše 
so lahko nižji, če je ob njej zastekljen 
prostor, ogrevanje zimskega vrta pa je 
odvisno od naših želja glede njegove 
uporabe, kar je razvidno iz tabele.

Z zimskim vrtom se izognite neposre-
dni vidni povezavi na cestno stran ali k 
bližnjemu sosedu oziroma jo blokirajte z 
vrtno ureditvijo. 

Zaradi močnega poletnega sonca zimski 
vrt namesto direktne južne lege raje 
umestite na jugovzhodni ali jugozaho-
dni del fasade. Primerno senčenje in 

hlajenje v obliki tehnoloških ukrepov 
na sami konstrukciji lahko dopolnite z 
zasaditvijo listopadnih dreves v bližini 
zimskega vrta (a ne preblizu!). Ustrezen 
izbor rastlin poleti senči, pozimi pa 
sončnim žarkom omogoči, da razvedrijo 
poseben kotiček.

Najboljša rešitev nastane ob sodelo-
vanju arhitekta, krajinskega arhitekta 
in izbranega izvajalca. Za postavitev 
zimskega vrta je potrebno gradbeno 
dovoljenje. 

Če si ga zaželite po tem, ko hiša že stoji, 
je potrebna posebna pazljivost pri pri-
lagoditvi oblike zimskega vrta, ki mora 
biti čim bolj blizu arhitekturni zasnovi 
obstoječega objekta. Pri načrtovanju 
vrtnih motivov, ki jih v smeri odprtih 
pogledov na vrt uredite zunaj, izberite 
rastline, katerih okrasna vrednost pride 
še posebej do izraza v hladnejšem delu 
leta.

Upoštevajte svoj življenjski slog. Pri 
opremi zimskega vrta se z elementi in 
materiali čim bolj približajte dejavno-
stim, ki jih želite tam izvajati. Zimski vrt 
je zato lahko zelo podoben rastlinjaku, 
kreativni delavnici ali celo telovadnici. 
Odvisno od vaših želja in potreb.

3 4
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